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Özgürlük Savaşçıları 
Kobane Direnişi’nin başarısı tüm Türkiye ve Kürdis-

tan’da kutlanıyor. Bu direniş cana can, kana kan yürüyen 
bir mücadelenin, binlerce şehidin kanıyla, canıyla yazıldı. 
Bir ilk oldu. Direnişe Kürt Özgürlük Hareketi gerillaları dı-
şında Türkiyeli devrimci örgütlerden gençler, kadınlar, er-
kekler de katıldı. Bu gençlerin arasından da kayıplar oldu. 

Hiç düşündünüz mü, sınıf savaşımında, ulusal kurtuluş 
mücadelelerinde başarılar nasıl elde ediliyor? Bu savaşa 
fiilen katılan gerillalar ne yiyor, ne içiyor, nerede yatıyor, 
nasıl yıkanıyor? Veya bu gerillalar ne hissediyor? Ölüm kor-
kusunu nasıl yeniyor, gerektiğinde karşısındaki bir canlıyı 
nasıl etkisiz hale getiriyor? Hava şartlarını hiç düşündünüz 
mü? Kimi zaman yakıcı güneşin altında kilolarca yük ile 
nasıl yürüdüklerini... Su ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerini... 
Ya soğukta, karda, kışta, yağmurda ne yaptıklarını... Buz 
gibi havada sırılsıklam ıslanıp gerilla kıyafetlerini kurutma 
olanağı olmadığı için o kıyafetlerin üzerlerinde kuruduğu-
nu... Bir gün, iki gün değil, bu savaşın 30 yıldır sürdüğünü 
düşündünüz mü hiç? 

Bu gençler bilmez miydi, kıt kanaat da olsa alacakları 
asgari ücretle geçinmeyi ve akşamları soba ile dahi ısınsa-
lar sıcak evlerine dönüp, yorganın altına girmeyi... Veya bil-
mezler miydi üniversite öğrenimine devam edip gecelerini 
ister komünlerde, ister yurtlarda isterse de evlerinde farklı 
koşullarda geçirmeyi... 

Kobane direnişinin kahramanları, aynen otuz yıldır 
dağlarda savaşan gerillalar gibi hayatın bu nimetlerinden 
vaz geçerek hepimiz için bu fedakarlığı yapan gençlerdir, 
kadınlardır, erkeklerdir.

Mustafa Suphi ve yoldaşları 1921 yılında Anadolu’da 
ulusal ve sosyal kurtuluş savaşına fiilen katılmak için gel-
diklerinde koşullar farklı mıydı? Kızıl Alaylar -45 derece so-
ğuklarda az kayıp vermediler. Onbeş’ler de bilmez miydi, 
Kafkasya’da kalıp Büyük Ekim Devrimi’nin nimetlerinden 
faydalanmayı? Erzurum sınırına kadar gelip Ankara Hükü-
meti temsilcileri Onbeş’leri trenle geri göndermek için ka-
loriferli treni hazırlamışken, Onbeş’ler neden dişe diş, kana 
kan mücadele etmeyi tercih ettiler? Neden Karadenizin o 
derin, soğuk sularında katledilmeyi göze aldılar? 

Yirmili yaşlarda idam sehpasına çıkan Deniz’ler; ölü-
mü göze alarak Maltepe Askeri Cezaevinden firar eden, 
Kızıldere’de teslim olmak varken, çatışarak ölen, Mahir’ler, 
Ulaş’lar, Cihan’lar; Diyarbakır zindanlarında ser verip sır 
vermeden katledilen İbrahim’ler; yurt dışında partinin 
sağladığı olanakları tercih etmeyip görev için Türkiye’ye 
dönen ve adını dahi söyletemeden işkencede katlettikleri 
Mustafa’lar, Deniz yoldaşlar...

Direnişler kolay kazanılmıyor. Sınıf mücadelesi, Bilen 
yoldaşın ifade ettiği gibi “Kordon boyunun düz kaldırımla-
rına benzemez”. Mahir’in dediği gibi “Devrim yolu sarptır, 
engebelidir...”

Yurt içinde ve yurt dışında, sınıf mücadelesinde yer 
alan bizler... Kendimizi şimdi nasıl hissediyoruz? Sınıf kah-
ramanlarımızın, özgürlük savaşçılarının koşulları ile kendi 
koşullarımızı karşılaştırdığımızda kendimizde düzeltme-
miz gereken yanlar var mı? Neyi eksik yapıyoruz, yaşadığı-
mız ve mücadele ettiğimiz koşullarda daha neler yapmalı-
yız? Bu soruya bu yazıyı okuyan herkes kendi izzet-i nefsi 
ile, öz benliği ile, gururu ile yanıt versin. 
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

IŞİD’ı Kobane’de Kürt halkının üzerine süren AKP’dir... AKP, ROJAVA devrimini boğmak, “Tampon 
Bölge” oluşturmak istedi... Erdoğan, “Türkiye sınırında Kürt Kantonu olmaz”, Ekim 2014’de  “Kobane 
düştü düşecek” dedi... MİT’iyle, İT’iyle silah, mühimmat taşıdı... Dünyanın her yerinden fanatik islam-
cı teröristleri “turist” olarak Türkiye’ye sokup Suriye ve Rojava’ya gönderdi... Kobane’de, Şengal’de, 
Mahmur’da, Ninova’da katliam girişimlerinde bulundu... Teröristler, Türkiye’de Bolu’da, Amasya’da 
TSK’nın Komando Kamplarında eğitildi... Türk Özel Hareket Birlikleri IŞİD’de askeri yönetim görevi 
üstlendi... İslamcı teröristler Hatay’da, Urfa’da elini kolunu sallayarak gezdi... Yüzlerce islamcı terö-
rist Türkiye’de hastahanelerde tedavi edildi... İslamcı teröristler “hafta izinlerini” sınırı geçip Türki-
ye’deki kamplarında geçirdi... SONUÇ SIFIR !
Kürt Özgürlük Hareketi’nin, Uluslararası Dayanışma’nın, Kürt halkının, kadınların, gençlerin Direniş 
Cephesi’nin duvarlarına çarptı! Kazanan; Barış, Demokrasi ve Özgürlük Güçleridir!
Yiğit Özgürlük Savaşçılarını selamlıyoruz!  Kobane Direnişi’nin başarısını kutluyoruz! 

DÜŞEN KOBANE DEĞİL 
IŞİD VE AKP OLDU!

KOBANE ÖZGÜR!
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Meğer eksilmişim 
güçlendiğimi sanırken

q  Hasan KAPLAN

Söyleyin kim. Kim girdi kanımıza
Düşman olduk yüzlerce yıllık yaşanmışlığı unutup
Kara günler de paylaşılmış; ekmek hakkı, tuz hakkı   
         vardı.
Ama kan yoktu.
Yaşıyorduk yan yana dostça, kardeşçe
Kim soktu kanı aramıza. Söyleyin. Kim
Kürt’tük, Türk’tük, Ermeni’ydik birlikte halaya dururduk
İbadetimiz, mezarlıklarımız değilse de kederimiz 
ortaktı
Süryani’ydik Arap’tık Rum’duk, yan yanaydı evlerimiz
Aynı yağmurlarda ıslanır, aynı depremlerle yıkılırdık
Mezopotamyalıydık, Anadoluluyduk.
Öz çocuklarıydık aynı coğrafyanın
Acılarımız da ortaktı sevinçlerimiz de
Motifleriydik aynı tezgahta dokunmuş kumaşın
Hangi fırtınaya tutulduk, hangi kasırgaya
Koptuk, savrulduk
Biliyorum durup dururken, kendiliğinden gitmedi 
gidenler
Yaktık, yıktık, yağmaladık
Kendi ellerimizle, kendi geçmişimizi, geleceğimizi
Gidenler küskün ve vakur bir sessizlikle gittiler
Her giden bizden de bir şeyleri götürdü beraberinde
Şarabı gitti üzüm bağlarının
En güzel motifleri gitti bakırcılığın
Yontmacılığı gitti taşın, mermerin
Mimar Sinan gitti
Süleymaniye’yi Selimiye’yi ve yüzlerce eserini 
                 öksüz bırakarak
Renkler gitti.
Her gidenle biraz daha bozuldu ahengi gök kuşağının
Yitirdi renklerini Anadolu
Rum’suz kaldı diyar-ı rum
İstanbul gizlice, içten içe yasını tutar hala gidenlerin
Yorgo gitti.
Meyhanesinin yerinde yükselir şimdi bir iş merkezi
Hasrettir Yorgo bin yıldır kök salıp yaşadığı 
                       İstanbul’una
Niko karşı kıyıda sirtaki oynar, kadeh kaldırarak 
Anadolu’ya
Halay çeker buruk bir yürekle Eleni
Karşı kıyıda kalan, Aydınlı Yörük Ali’dedir hala gönlü
Ani.
Ah güzelim Ani
Kocaman, kara gözlü, kıvır kıvır saçlı, o güzel Ermeni 
kızı nerededir şimdi
Meğer ne kadar eksilmişiz güçlendiğimizi sanırken
Kalanlar “yabancı” oldular binlerce yıldır yaşadıkları 
topraklarda
Parmak uçlarına basarak, gölge gibi yaşadılar aramızda
Saklanarak, gizlenerek.
Adını değiştirdi birçoğu
Hepimiz tanıdık ve sevdik içlerinden bazılarını
Sevmeyenimiz var mıdır?
Bir kuşağı masallarıyla büyüten, ülkenin masalcı 
teyzesi,
Hababam Sınıfının Hafize Anası Adile Naşit’i
Tiyatronun Duayeni Toto Karaca’yı Vahi Öz’ü
Yeşil Çam’ın Tonton dedesi Nubar Terziyan’ı
Kenan Pars’ı Turgut Özatay’ı Sami Hazinses’i
Hangimizin yüreğini bir kez olsun titretmemiştir ki
Şarkılarıyla Onno Tunç, Garo Mafyan,
Cem Karaca, Asu Maralman, Fedon ve daha niceleri
Kayıplara üzülüyorum.
Kalanların yarattığı güzellikleri gördükçe
Meğer ne çok kaybetmişiz kazandığımızı sanırken

POLİTİKA KÜRSÜSÜ

q Armağan BARIŞGÜL  

Büyük şair Nazım Hikmet’in deyimiyle, “Dörtnala gelip 
Uzak Asya’dan, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu mem-
leket, bizim.”

Yeryüzünde güzelliğine çok az rastlanır bu güzelim 
memleketin. Dört iklimi bir arada yaşayan, dağlarından 
denizlerine, ovalarından yaylalarına, tarihinden kültürüne, 
halkların çok çeşitliliğinden, insanlarının rengarenkliliği-
ne kadar sonsuz bir zenginliğe sahiptir. Bağrında yaşattığı 
halklara bitmez tükenmez sınırsız bir bereket sunmaktadır. 
Tarihte böyle bir ‘şans’ çok az konar, başka halkların başına!

Gelgelelim, bu “bereketli topraklar üzerinde” yaşayan 72 
milyonluk halklarımızın gerçekliğine, “Memleketimizdeki in-
san man-zaraları”na bir göz atalım: 6-8 Ekim 2014, Kobanê 
eylemlerinden bugüne 3.000 kişi gözaltına alındı, 1000 
kişi tutuklandı, 5’i çocuk toplam 7 kişi katledildi. Milyon-
larca insanımız açlık sınırının altında yaşıyor. Fabrikalarda 
ve işyerlerinde asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin iş 
güvenliği, patronların iki dudağının arasında. Bankaların 
tüketim kredilerine borçlandırılmış ve ekmeğe muhtaç 
duruma düşürülmüş milyonlarca insan. Uyuşturucunun ve 
fuhuşun karanlık dünyasına sürüklenmiş körpecik gençler. 
İnsanca yaşamak için mücadele etmek yerine beterin bete-
rine düşmediklerine ve ölmediklerine “şükredenler”. Okuma 
aşkı, mücadele ruhu, yaşama umudunu yitirenlerin içinde 
yaşadığı bir “cehennem”e dönüştürüldü, “cennet” misali bu 
güzelim memleket.

Umut yok mu, bu “cehennem”i “cennet”e çevirmek için? 
Umudun ve direncin büyük şairi Ahmet Arif der ki, “Umut, 
acıdan ve işkenceden doğar.” Umut, halklardadır. Umut, üre-
timi ellerinde tutan ve kölelik “zincirlerinden başka kaybe-
decek bir şeyi olmayan”  işçi sınıfımızdadır. Umut, özgürlü-
ğü için direnen Kürt halkımızdadır. Denizde balık, toprakta 
karınca ve gökte yıldızlar kadar çok olanlar ortak bir irade 
etrafında kenetlendiklerinde ve “güneşli bir dünya”ya doğru 
yürüdüklerinde aşmayacakları engeli, yıkmayacakları bari-
katı tarih henüz kaydetmemiştir.

Toprak Ana, ‘yavrularına’ zalimlerin zulmüne karşı diren-
meyi, “insanın insana kulluğuna” son vermeyi öğütlüyor. El-
bette direnmek! Ama nasıl?

İçinde yaşadığımız sosyal yaşama nitelik ve biçim veren 
kapitaldir (sermaye, para). Devletin gücü, yasaları, eğitim-
öğretim, hukuk kuralları ve işleyişi kapital tarafından belir-
lenmektedir. Bir avuç kadar az olan kapitalistler, üretim araç-
larını ellerinde tutukları için, üretim yapan işçilerin yarattığı 
değerlere çok düşük bir ücret karşılığında el koyarak serma-
yelerini artırmaktadırlar. Bugün fabrikalarda çalışan her işçi 
bu gerçeği rahatlıkla görebilir. Sömürü, meşrulaştırılmış ve 
yasalar tarafından güvence altına alınmıştır. “Adalet, mülkün 
temelidir.” sözünün altındaki gizli gerçek şudur: Devletin 
adaleti, kapitalist topluma biçim veren özel mülkiyetin bek-
çisidir, sömürüyü kutsallaştırır ve korur, kapitalizmin temel 
çelişkisi olan emek-sermaye çelişkisini gizler. Burada ahlaki 
değerler bile farklıdır. Patrona göre fabrikasında çalışan bir 
işçinin kendisine biat etmesi, çok çalışması, kanunlara ve 
yöneticilerine saygılı olması, haklarına ve çalışma koşulla-
rına razı olması ahlaklı bir işçi olarak görülür. Kapitalizmin 
temel çelişkilerini gören ve sınıf mücadelesinin bilincinde 
olan devrimci bir işçinin ahlak anlayışı ise, patronun ahlak 

anlayışıyla tamamen zıttır. İşçilerin emeklerinin karşılığını 
almalarının gerektiğini bilir. Bu uğurda mücadele eder. İşçi 
kardeşleriyle birlikte hareket eder. Sömürüye, eşitsizliğe ve 
insanlığı yıkıma götüren savaşlara karşı çıkar. Örgütlenme-
nin zorunlu olduğunu görerek işçi sınıfına ve toplumun bü-
tün emekçi ve ezilen kesimlerine öncülük yapabilecek tek 
güç olan “işçi sınıfının partisinin” öncülüğünde örgütlenir.

28-29 Ocak 1921’de burjuvazi tarafından Karadeniz’in 
Sürmene açıklarında 14 yoldaşıyla birlikte alçakça katledi-
len Türkiye Komünist Partisi (TKP)’nin kurucusu Mustafa 
Suphi diyordu ki, “Ne hapis, ne zindan, ne kan, ne ateş halkı 
durduramaz. Ulusal kurtuluş ve demokrasi hareketini durdu-
ramaz.”

Bunun için ne yapmalı? Her şeyden önce bilinçlenme-
lidir. Bilinçlenme iki yoldan gerçekleşir. Bir: Okuyarak. İki: 
Yaşayarak. İnsan, üretim yapmasıyla gelişen ve bilinçlenen 
toplumsal bir varlıktır. Ne sadece okuyarak öğrenilebilir, ne 
de sadece yaşayarak. Bazı bilgiler okumakla ve bazıları da 
ancak yaşanınca öğrenilebilir.

Devrimci öğrenci gençlik mücadelesini işçi sınıfının 
mücadelesiyle buluşturmaya çalışan üniversiteli gençliğin 
önderlerinden Harun Karadeniz’in de vurguladığı gibi, 
“Eğitim, üretim içindir.”  Devrimciler ve komünistler, eğitime 
ve ahlaka büyük önem verirler. Sosyalizm, en iyi eğitimi ve 
ahlakı yaratan bir toplumdur.

Sosyalizme varmak için emekçiler arasındaki birliğin 
sağlanması ve dayanışmanın gelişmesi çok önemlidir. De-
mokrasi ve sosyalizm için Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Ermeni, 
Rum, Arap ve diğer halklardan on binlerce devrimci şehit 
düştü. Bugün sürdürdüğümüz mücadelede, şehitlerimizin 
anıları rehber olmaktadır. Demokrasi ve sosyalizm mücade-
lesini Türkiye ve Kürdistan’ın her karış toprağına yaymalıyız. 
Ergene’den Dicle’ye, Maçka’dan Çukurova’ya kadar bütün 
emekçileri, yurtseverleri ve komünistleri halkların kardeşli-
ğinde birleştiren bir köprü inşa etmeliyiz

Bu tarihi görevi, hep birlikte başaracağız! Nasıl mı? 
Yırcalı’da 6 bin zeytin ağacı kesilen Ana’nın, Ermenek Ma-
den ocağında oğlunu yitiren Baba’nın yanında olmakla, 
çevre kirliliğine karşı yürüyen köylülerin içinde yürümekle, 
işten çıkarılan fabrikanın önünde direnen işçinin yanında 
durmakla, greve çıkan işçilerle dayanışmakla, Çukurova’nın 
kavurucu sıcaklığında çalışan tarım işçileriyle ekmeği, ta-
ziye çadırlarına uğrayarak acıyı paylaşmakla, gecekondu 
semtlerine uğramakla ve evlatları devlet eliyle, desteğiyle 
katledilen hakların kardeşliğinde ‘eşit’ bir kardeş olarak yer 
almak isteyen ve bu uğurda ‘kelle koltukta’ yürüyen Kürt 
analarımızla omuz omuza durmakla... 

Şu anda büyük gövdesi ve dev yüreğiyle hasta döşe-
ğinde yaşama mücadelesi veren edebiyatımızın ulu çınarı, 
“İnce Memed”in yazarı, dünyaca tanınan büyük romancımız 
Yaşar Kemal’in deyimiyle, “Demirin tuncuna, insanın piçine” 
kalmayalım.

Özgürlüğe susamış, direngen ve esmer yüzlü Kürt in-
sanına, “zeki, hamsiyi ve konuşmayı çok seven” berrak gözlü 
Karadeniz’in,  yeşil gözlü, saman sarısı uzun saçlı Trakya’nın 
kızlarına, delikanlılarına, sıcakkanlı Arap insanlarına, soy-
kırımlara uğratılmış bu topraklarda birer onur abidesi ola-
rak yer alan Rum, Ermeni ve ‘nesli tüketilmek istenen’ diğer 
halklarımızın yürekli insanlarına büyük iş düşüyor, coğrafya-
mızın rengini kızıldan yana değiştirmek için. 

Halkların kardeşliği için,
Ergene’den Dicle’ye bir köprü kuralım



DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş 
Sendikası’na üye metal işçileri 
29 Ocak’ta greve çıkıyor. Metal 
işçileri, 

- Emeklerinin karşılığını alama-
dıkları, 

- Eşitsiz ücret uygulamaların-
da iyileştirme yapılarak adalet 
sağlanmadığı, 

- 2 yıllık sözleşme yerine 3 
yıllık sözleşme dayatmasıyla ucuz 
işçiliğin kalıcılaştırılmasına boyun 
eğmedikleri, 

- Metal Endüstrisi İşverenler 
Sendikası’nın (MESS) dayatmala-
rını reddettikleri ve onurluca ya-
şayıp insanca koşullarda çalışmak 
için greve gidiyor. 

Patronlar, maliyetleri düşür-
mek ve karlarını azami oranda 
artırmak amacıyla, ücretler ara-
sındaki eşitsizliği pekiştirmek ve 
ucuz işçiliği kalıcılaştırmak için, 2 
yıl yerine 3 yıllık sözleşme düze-
nini dayatıyorlar. Metal işçileri, bu 
dayatmayı reddediyor ve greve 
çıkıyor.

Metal işçilerinin grevi, başta 
ücretli çalışanlar olmak üzere, he-
pimizin çalışma ve sosyal yaşamı-
nı doğrudan etkileyecek özellik-
ler taşıyor. Metal işkolu, Türkiye 
sanayisi açısından en önemli 

işkollarından birisidir. ISO’nun ilk 
500 şirket araştırmasında, ilk 10 
firmadan 7’si, 50 firmadan 25’i 
metal işkolundadır. Türkiye’de 
toplu sözleşmeden yararlanabi-
len yaklaşık 700 bin işçiden 120 
bini metal işkolunda çalışıyor. 
Kamu sözleşmelerinden sonra, 
en çok sayıda işçiyi ilgilendiren 
ve diğer işkollarındaki işçilere 
emsal gösterilen sözleşmeler bu 
işkolunda yapılıyor. 

Bu grev haklı ve meşru bir 
grevdir. Metal işçileri, büyük 
sermayenin ve hükümetin işçiler 
üzerindeki kuşatmasını kırmak, 
kendi emekleri üzerinde söz ve 
karar sahibi olmak için greve çı-
kıyorlar. Bu nedenle metal işçile-
rinin grevi, yalnızca kendileri için 
değil, farklı işkollarında düşük 
ücretlerle çalışanların, sendikasız, 
güvencesiz işçilerin ve bütün 
işkollarındaki kafa ve kol emek-
çilerinin grevi anlamına geliyor. 

Metal işçilerinin kazanımı tüm 
işçi sınıfının ve ezilenlerin kazanı-
mı olacaktır.

HDP olarak greve çıkan işçi-
leri yürekten selamlıyoruz; grev 
boyunca onlarla omuz omuza 
olacağımızı, ihtiyaç duydukları 
her türlü destek ve dayanışmayı 
göstereceğimizi kamuoyuna ilan 
ediyoruz.

Daha şimdiden metal işçi-
lerini yalnızlaştırmak ve grevi 
başarısızlığa uğratmak isteyen 
işveren sendikası MESS’in ve AKP 
Hükümeti’nin baskılarına ve grev 
kırıcı girişimlerine karşı bütün 
işçileri, emekçileri, ezilenleri ve 
toplumsal muhalefet güçlerini 
grevcilerle dayanışmaya çağırı-
yoruz.

Günay Kubilay
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı

27 Ocak 2015
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Türkiye Paris’te Charlie Hebdo kari-
katür dergisine yönelik düzenlenen 
silahlı saldırı, onu takiben gelişen 

rehin alma ve çatışmalar, basit birer siyasi 
kriminal olayları değildir. Emperyalizmin 
gizli “güvenlik” ve istihbarat örgütleri ile on-
ların uluslarası alanda oluşturdukları komu-
ta merkezleri bu olayların düzenleyicileridir. 
Aynen, 11 Eylül 2001’de New York’da ikiz ku-
lelere yönelik “saldırı” gibi.

Emperyalist-Kapitalist Sistem, çok ciddi 
ve derin ekonomik krizler yaşıyor. Bu eko-
nomik krizler kendileri açısından politik is-
tikrarsızlıklara neden oluyor. Dış politikada 
sistem içi ülkeler arasında çıkar çelişkileri 
keskinleşiyor. İç politikalarında krizlerin 
bedeli işçi sınıfına, geniş emekçi yığınlara 
ödettirilmek isteniyor. Bu olgu da, tek tek 
ülkelerde sınıf savaşımını keskinleştiriyor. 
Genel Grev’ler, İşçi Direnişleri yaygınlaşıyor. 
Komünist Partilerin, sınıf sendikalarının et-
kinlikleri artıyor.

Emperyalist merkezler bu koşullarda 
hem aralarındaki çıkar çatışmalarından do-
layı olan hesaplaşmayı sertleştiriyorlar, hem 
de tek tek ülkelerdeki sınıf hareketlerini 
henüz gelişmeden bastırmak istiyorlar. Bu 
planı uygulamak için ise önce “terör”e ihti-
yaç duyuyorlar. Ardından bu terörü gerekçe 
göstererek, baskı yasalarını ve “güvenlik” 
uygulamalarını sertleştiriyorlar. Burjuva de-
mokratik uygulamalar yerine baskıcı, dikta-
toryal yöntemleri geliştiriyorlar.

Bugün Fransa’da, F. Almanya’da, İspanya 
ve İtalya’da olan da budur, Türkiye’de Cizre, 
Sultanahmet v.b. olayları bahane edilerek 
yapılan da aynısıdır. “Burjuva demokrasi-
leri gelişmiş” Batı Avrupa ülkeleri bu adım-
ları atıyorlar ise, Türkiye egemen sınıfları 
bu yönde adım atmaya çekinmez. “AB ile 
ilişkiler Türkiye’de darbe yapmaya müsade 
etmez” düşünceleri doğru değildir. Darbe-
lerin çeşitli biçim ve yöntemleri vardır. Ve 
eğer ihtiyaç hissederse Türkiye burjuvazisi 

askeri de devreye sokmaktan çekinmez. 
Söz konusu olan burjuvazinin iktidarını ve 
uluslararası çıkarlarını korumak ise onla-
rın, savaş da dahil, göze alamayacakları ve 
yapamayacakları, hiç bir uygulama yoktur.
Ama bu mutlaka askeri devreye sokacak-
ları anlamına da gelmez. EGM, MİT, KDGM, 
TSK , HSYK, işbirliği ile sivil görünümlü faşist 
bir diktatörlük uygulaması da mümkündür. 
Başka hiç bir ülkenin burjuvazisi de, gös-
termelik açıklamalar ve sözde “yaptırımlar” 
dışında, Türkiye Burjuvazisi açık faşist dik-
tatörlük kurdu veya komşu ülkelere saldırdı 
diye onları yermez.

Burjuvazi açısından “sermayenin dini, 
imanı yoktur”. Din, İman, Bayrak, Ulus, Savaş, 
Terör, burjuvazi için iktidarını sürdürmek 
amacıyla, işçi sınıfını ve ezilen, sömürülen 
emekçi yığınlarını yanıltmak için kullandığı 
araçlardır. Halkları kendi içinde bölerek yö-
netmenin yöntemleridir. Bu nedenlerden 
dolayı, işçi sınıfı hareketi içine “sol” mas-

keli liberalizmi, ulusalcılığı, reformistlik mik-
robunu şırınga eder.  Uzlaşmacılığı körükler.

Türkiye İşçi Sınıfı, Türk, Kürt ve diğer 
uluslardan emekçiler, aydınlar, devrimci-
demokratlar bu nedenlerden dolayı uyanık 
olmak zorundadır. Burjuvazinin, işbirlikçi 
egemen iktidarın bu oyunlarını bozmak, 
ancak ve ancak, Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi’ni 
güçlendirmek ve Türkiye İşçi Sınıfının Dev-
rimci Güçleri ile Kürt Özgürlük ve Demokra-
si Hareketi’nin eylem ve güç birliğini ilkesel 

anlamda geliştirmek ile mümkündür. 

 Türkiye Komünist Partisi 
Merkez Komitesi 

12 Ocak 2015 
(www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.) 

Diktatörlüklerin Ayak Sesleri
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Bu grev, hepimizin grevi...



HDK Eş Sözcüleri Sebahat Tun-
cel ve Ertuğrul Kürkçü 29 Ocak’ta 
greve çıkacak olan Birleşik Metal-İş 
Sendikasını ziyaret ederek, greve her 
tür desteği vereceklerini ifade etti.

Ziyaret sırasında konuşan Birle-
şik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı 
Adnan Serdaroğlu, metal işkolunda 
grev süreci hakkında HDP ve HDK 
heyetine bilgi verdi. Metal Grup TİS 
sürecinin sıkıntılı olduğunu ifade eden 
Serdaroğlu, işverenlerin MESS’ten 
ayrılmasını istedikleri kaydetti.

MESS’in Türk-İş’e bağlı Türk 
Metal ile Hak-İş’e bağlı Çelik-İş ile 
yaptığı TİS’i kendilerine dayattığını 
belirten Serdaroğlu, “Biz bu dayat-
malara karşı greve çıkıyoruz” dedi. 
İşverenin işçiler ve Birleşik Metal-İş 
üzerinde baskı kurduğunu belirten 
Serdaroğlu, işverenin işçiyi işten at-
makla tehdit ettiğini söyledi.

70 yıllık bir sendika olduklarını ha-
tırlatan Serdaroğlu, Kavel, Singer gibi 
işçi direnişlerini örgütleyen bir gele-
nekten geldiklerini hatırlattı. “Biz, üç 
kuruş ücret artışı için greve çıkmıyo-
ruz. Biz, işçi düşmanı sarı sendikalara 
ve patron sendikası MESS’e karşı gre-
ve çıkıyoruz” diye belirten Serdaroğ-
lu, MESS’e karşı mücadele ettiklerini 
bir kez daha vurguladı.

Grevin ertelenmesi riskine de de-
ğinen Serdaroğlu, “Grevin ertelenme-
si durumunda, bu ertelemeyi işvere-
nin burnundan getiririz” diye belirtti.

Kürkçü: Başaranız, bizim başa-
rımız olacak

Ardından söz alan HDK Eş Sözcü-
sü Ertuğrul Kürkçü, HDP ve HDP 
olarak Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 
ve işçilerinin yanında olduklarını 
söyledi. Kürtçü, Serdaroğlu’na “Biz 
sizden gelecek istekleri yapmaya ha-

zırız” diyerek her türlü desteği ve-
receklerini ifade etti. Kürtçü, “Sizin 
başarınız bizim başarımız olacaktır. 
Başarıya bizde muhtacız. Size yüksek 
başarı diliyorum” dedi.

HDK Eş Sözcüsü Sebahat Tuncel 
ise AKP’nin işçilerin ve memurların 

örgütlülüğünün önünü açtığını iddia 
ettiğini ancak sadece kendine yakın 
sendikalarda örgütlülüğün önünü aç-
tığını vurguladı. Tuncel, “Bizim gö-
revimiz bu grevi daha geniş kesimlere 
yaymaktır” diye belirtti.

ETHA / İstanbul
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HDK, greve her tür desteği verecek

Murat Tokmak yoldaşımızın ölü-
münün 3. yılını geride bıraktık. 
Dostları, toplandık, andık. 15-16 
Haziran 1970 yılının işçi direni-
şinde önde olan, 1977 yılının 1 
Mayıs işçi bayramında Taksim’de, 
halen kimler olduğu bilinmeyen 
gizli güçlerin kurşunlarına hedef 
olan, DİSK’in genel sekreterliği-
ni uzun süre yürüten, Maden-İş 
Sendikamızın unutulmaz yöneti-
cilerinden, 12 eylül askeri dar-
besi sonrası 10 yıl yurt dışında 

yaşamaya mecbur bırakılan, tüm 
davası emeğin karşılığını almak 
için çalışan, arkasında hiçbir şaibe 
bırakmayan, dostum, arkadaşım 
seni hep anıyoruz. Seninle her 
sabah ülkemizin sorunlarını konu-
şur, çözümler üretirdik. Yerin çok 
belli. 
Seni istediğin gibi andık. Işıklarda 
ol.

Yalçın Araz / Fethiye - İnlice Köyü
Fotoğraf: Yurdanur Kundakçı

Murat Tokmak’ı 
ölümünün 3. yılında andık

Metalde grevin 
adı yetti, 
4 patron geri 
adım attı

Birleşik Metal-İş sendikasının grev 
kararı aldığı işyerlerinden bazıları 
MESS’ten ayrıldı. Sendika, 2500 işçinin 
ortak kararı ile toplu sözleşme imzala-
dı. 

Metal patronlarının örgütü MESS 
üyesi işyerlerinde grev kararı alan Bir-
leşik Metal-İş üyesi işçiler patronlara 
geri adım attırmaya başladı.

İzmir, Diyarbakır, Eskişehir, Lüle-
burgaz ve Hakkari’de fabrikaları bu-
lunan Delphi, Gebze’de fabrikaları 
bulunan Schneider Enerji ve Asltom 
ile Kocaeli’de kurulu bulunan Bekaert 
şirketleri, toplu sözleşme sürecini tıka-
yan MESS’ten ayrıldı.

MESS’in üç yıllık sözleşme dayat-
masına karşı çıkan sendika, 3 şirketin 
sözleşme taslaklarını işçilerin onayına 
sundu ve kabul edildi. Birleşik Metal-
İş sendikası yöneticileri, üzerinde uz-
laşma sağlanan toplu sözleşmenin iki 
yıllık olduğunu ve üyelerine sağlanan 
haklar bakımından Türk-İş’e bağlı Türk 
Metal Sendikası’nın imzaladığı sözleş-
menin çok üzerinde olduğunu söyle-
di. 



Alman Metal İşçileri 
Sendikası IG
METALL’den 
BİRLEŞİK METAL-İŞ’e

Almanya’da IG Metall Salzgitter 
Paine şubesinden ve 25.000 çalışanı 
olan Salzgitter Demir Çelik işçilerin-
den metal greviyle ve Kroman Çelik 
ve Yücel Boru işçileriyle dayanışma 
mesajı:

“Sevgili kardeşlerimiz,
Sizlere IG Metal Salzgitter Paine 

şubesi ve Salzgitter Çelik işçileri adı-
na yazıyoruz. Henüz bir kaç ay evvel 
Kroman Çelik ve Yücel Boru fabrika-
larını ziyaret ederek oradaki işçilerle 
ve sendika işyeri temsilcileriyle ta-
nıştık. Ziyaretimiz süresince Birleşik 
Metal İş üyesi kardeşlerimizin durum-
ları hakkında daha fazla şey öğrenme 
imkanımız oldu. Şimdi ise 40 şirkette 
aralarında Kroman ve Yücel Boru iş-
çilerinin de olduğu 15 000 metal işçi-
sinin, Metal İşveren Sendikasının tekli-
fine karşı 29 Ocak’da greve gideceğini 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Birleşik Metal İş üyeleri, işverenin 
teklifini kabul edilemez buluyorlar. 
Düşük ücretli işçiler için bir düzeltme 
istiyorlar çünkü aynı işi yapan işçiler 
arasında oldukça ciddi bir ücret uçu-
rumu var. Eşit muamele ve eşit ücret 
bizim ortak anlayışımızdır. İşçi hak-
ları, özellikle de grev hakkı, tüm dün-
yada demokrasinin ve özyönetimin bir 
parçası olarak saygı görmelidir! 

Kroman Çelik ve Yücel Boru’dan 
kardeşlerimize ve Türkiye’deki tüm 
metal işçilerine dayanışmamızı be-
lirtiyoruz. Şunu bilmenizi isteriz ki, 
Almanya’daki kardeşleriniz sizin mü-
cadelenizle her zaman omuz omuza 
dayanışma içinde olacaklardır. 

Sizin mücadeleniz, bizim de müca-
delemizdir. Bu, dayanışma temelinde 
kurulacak daha iyi bir geleceğe giden 
yoldur! Dayanışmayla,

IG Metall Salzgitter Çelik İşçileri”

Fransa CGT üyesi 
Alstom işçilerinin
sendikasından, 
Türkiye’deki Alstom
işçilerine grevle 
dayanışma mesajı...

“Sevgili Yoldaşlar, sevgili Adnan, 
sevgili dostlar, 

Fransa Metal İşçileri Federasyo-
nu CGT, CGT Sendikaları ve üyeleri 
adına, Birleşik Metal İş’in metal sek-
töründe örgütlediği greviyle tam da-
yanışmamızı ve desteğimizi belirtmek 
amacıyla yazıyoruz. 

FTM-CGT, Birleşik Metal İş üye-
lerinin taleplerini tamamıyla destek-
lemektedir. Bu grevin tüm işçilerden 
büyük destek göreceğini ve başarılı 
olacağından en ufak bir kuşkumuz 
yok. Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu 
Fransız şirketlerindeki tüm üyelerimi-
ze, grevle ilgili günlük olarak bilgi ak-
tarmaya devam edeceğiz. Birleşik Me-
tal İş üyesi yoldaşlarımızla dayanışmak 
amacıyla çeşitli şirketlerde eylemler 
yapılmasını sağlayarak şirketlerin ve 
işveren örgütünün üzerinde baskı oluş-
turulmasına yardımcı olacağız. 

Sendikamızdan bir heyet Şubat ba-
şında, Birleşik Metal İş üyesi dostla-
rımızı desteklemek ve dayanışmamızı 

ve dostluğumuzu göstermek amacıyla 
Türkiye’ye gelecektir. 

Sizin mücadeleniz, bizim mücadele-
mizdir ve her zaman bizim tam desteği-
mize güvenebilirsiniz. Dayanışmayla,

Philippe Martinez 
Daniel Robert-Pellet
Genel Sekreter Avrupa Sorumlusu”

Avusturya, PRO-GE
sendikasından 
dayanışma mesajı:

“Türkiye’deki metal sektörü gre-
viyle dayanışma

Sevgili Başkan, Sevgili Yoldaş Ser-
daroğlu,

Avusturya’da imalat sektörlerinde 
çalışan 200 000’den fazla işçiyi tem-
sil eden, PRO-GE sendikası adına size 
metal sektöründeki çalışma koşulları-
nın iyileştirilmesi özellikle düşük ücret-
lilerin, ücretlerinin iyileştirilmesi için 
verdiğiniz mücadelede desteğimizi be-
lirtmek amacıyla yazıyoruz. Türkiye’de 
Metal İşveren Sendikası (MESS) ile 
yürütülen görüşmelerin tıkanması so-
nucunda 29 Ocak 2015’de metal sektö-
ründeki 40 şirkette yaklaşık 15.000 iş-
çiyi kapsayan bir greve başlayacağınız 
haberinizi almış bulunmaktayız.

Bizim açımızdan şunu da eklemek 
isteriz ki, biz de kendi sektörel top-
lu sözleşme görüşmelerimizde düşük 
ücretli işçilerin, ücretlerinin iyileşti-
rilmesi için çalışıyoruz. Bizim toplu 
sözleşmelerimizin süresi ise ortalama 
1 yıldır.

Dolayısıyla, PRO-GE, Birleşik Me-
tal İş’li kardeşlerimizin çalışma koşul-
larının ve ücretlerinin iyileştirilmesi 
için sürdürdüğü mücadelesinde onlar-
la dayanışma ile omuz omuza durdu-
ğunu belirtmek ister.

Dayanışmayla,
Peter Schissler
Federal Executive Secretary
PRO-GE manufacturing union”

143 Ülkede 50 Milyon
işçiyi temsil eden 
IndustriALL 
KüreselSendikasının
Dayanışma Mesajı:

“Sevgili Yoldaş Başkan,

Size bu mektubu Dünya genelinde, 
143 ülkede aralarında metal işkolunun 
da olduğu imalat sektörlerinde çalışan 
50 milyondan fazla işçiyi temsil eden In-
dustriALL Küresel Sendikası adına, 29 
Ocak 2015’de başlayacak olan Birleşik 
Metal İş sendikasının grevine tam des-
teğimizi belirtmek amacıyla yazıyorum.

Birleşik Metal İş’in küresel sendika 
ailemizin bir parçası olmasından do-
layı gurur duyuyoruz. Öğrendiğimize 
göre, Birleşik Metal İş sendikası, Me-
tal İşveren Örgütü (MESS) ile yürütü-
len sektörel toplu sözleşme görüşmele-
rinin sonuca ulaşmaması nedeniyle 29 
Ocak 2015’de başlamak üzere arala-
rında çokuluslu şirketlerin de olduğu 
40 civarında fabrikada yaklaşık 15 
000 işçiyi kapsayan grev kararını bu-
gün duyurdu.  Birleşik Metal-İş üye-
leri işverenin teklifini kabul edilemez 
buldu, IndustriALL Küresel Sendikası, 
insan onuruna yakışır bir ücret ve ça-
lışma koşulları mücadelesinde Birleşik 
Metal İş üyesi kardeşlerinin yanında 
kararlılıkla durmaktadır. Dahası In-
dustriALL Küresel Sendikası, tüm üye-
lerini Birleşik Metal İş ile dayanışma 
ve desteklerini göstermeye çağırmak-
tadır. Dayanışmayla,

Jyrki Raina,
Genel Sekreter
IndustriALL Küresel Sendikası”
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Metal işçileri ile uluslararası dayanışma
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Politika’nın Notu: Mehmet Ali 
Kılıç ile aslında Metal iş kolunda 
kararı alınan grevi konuşma niye-
tindeydik. Ancak Mehmet Ali ar-
kadaş bizi bir anda yakın geçmişi-
mize götürdü. İyi de yaptı. Biz her 
zaman parti tarihini parti ve parti-
liler yazmalı, aktarmalı düşüncesi-
ni savunduk. TKP tarihi akademik 
tartışmaların, kazanç amaçlı giri-
şimlerin, kariyer peşinde koşan, 
etiket arayan, kartvizit ihtiyacı 
olan kişilerin dahli olmamalıdır. 
Parti tarihi ve deneyimleri, geç-
mişten ders çıkarmaya ve günümüz 
mücadelelerine katkı sağlıyorsa bir 
anlam taşır. Dolayısıyla günümüz-
de mücadele içinde olan komünist-
ler bu konuda söz hakkına sahiptir. 
Geçmişini karalayıp çarpıtan, bu-
gün işçi sınıfının politik mücade-
lesi ile yakından, uzaktan ilişkisi 
olmayanlar değil! Gerek geçmişte 
TKP’li olan, gerek bugün TKP’lilik 
onurunu taşıyan okuyucularımızın 
bu söyleşiden önemli sonuçlar çı-
karacaklarına inanıyoruz. Tabii ki, 
herkes kendi açısından ve bugün 
durduğu yerden... Satır aralarının 
dahi bu gözle okunmasını öneriyo-
ruz. Biz kendi adımıza bu söyleşi-
den çok yararlandık. Bu söyleşide 
hiç bir hesabı olmayan bir yoldaşı 
tanıyoruz. Bütün yalınlığı, açıklı-
ğı, dürüstlüğü ve mücadele azmi 
ile... Ne mutlu TKP’lilere, safların-
da böyle yoldaşları da olabildiği 
için...

Politika: Mehmet Ali arkadaş, önce 
kısaca sizi tanıyalım.

Mehmet Ali Kılıç: 1945, Urfa Hilvan 
kazası doğumluyum. İlk okulu Urfa’da 
okudum. Küçük yaştan itibaren Adana’da 
pamuk tarlalarında çalıştım. 1965’de as-
ker oldum. 1967’de evlendim. 1968’de 
çalışmak için İstanbul’a geldim. DİSK 
1967’de kuruldu, 1968’de DİSK’e bağlı 
Türkiye Maden-İş Sendikasına üye ol-
dum. İlk ve son işyerim UZEL fabrikası-
dır. DİSK’e üye olmam ile TİP Eminönü 
İlçeye gidip gelmeye başladım. Hiç TİP 
üyesi olmadım ama 1969’da TİP’e oy ver-
dim.

Politika: Politikleşmeniz nasıl gelişti?

Mehmet Ali Kılıç: Politikleşmem, sen-
dikal çalışma ile iç içe ve birlikte geliş-
meye başladı. İşçilerin hak ve menfaat-
lerini kollayıp sahip çıktığı için TİP’e oy 
verdim ve gidip gelmeye başladım. Yani, 
çok fazla politik bilincim yoktu. Babam 
CHP’liydi, “kime oy verdin” diye sordu-
ğunda, “fakirlerin partisine oy verdim” 
dedim. Babam da, “oğlum fakirlerin par-
tisi oluuuuur?” diye benimle dalga geçti.

Asıl sınıf bilincini edinmem, T.Maden-
İş Sendikasında A ve B tipi eğitimler süre-
cinde oldu. Ben hep sendikal mücadelenin 
içinde oldum, hiç dışına düşmedim. Bu 
mücadeleler içinde de insanın sınıf bilinci 
gelişiyor. 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi 
Direnişi, DGM Direnişleri, 1 Mayıs’lar, 
MESS Grevleri..., bunların hepsinde aktif 
yer aldım.

Politika: Sendikal çalışmanız nasıl 
bir süreç izledi?

Mehmet Ali Kılıç: 1974-75’te Uzel’de 
işçi temsilcisi oldum. T. Maden-İş sendi-
kası 1.Bölge Onur Kurulu Başkanlığı ve 
Genel Merkez Onur Kurulu üyeliği yap-
tım. DİSK ve T.Maden-İş’in kararını aldı-
ğı tüm eylemlerde yer aldım. Biraz sonra 
anlatacağım bazı eylemlerimizin kararları 

ne kadar demokratik alındı, işçinin ne ka-
dar etkisi vardı bilemiyorum. Ama doğ-
ru-yanlış bütün kararları uyguladım. Me-
sela, bana göre DGM Direnişi ve MESS 
Grevleri kararı demokratiktir. T.Maden-İş 
Sendikası Temsilciler Meclisleri toplantı-
larında tartışıldı, hepimiz onay verdik. Bu 
eylemlerin bu kadar uzun sürmesi, başarı-
lı olması ve burjuvaziyi korkutması onun 
içindir. Ben doğrusu ve yanlışı ile geçmi-
şime sahip çıkıyorum.

Politika: 1 Mayıs’lar ile ilgili anıları-
nız var mı?

Mehmet Ali Kılıç: 1 Mayıs 1976’da 
vardım. TKP’li değil, GSB’liydim. 1977’de 
T.Maden-İş adına hazırlık çalışmaları da-
hil, Eyüp Bölge sorumlusu bendim. Çok 
yaygın bir afişleme ve yazılama çalışması 
yürüttük. Fabrikalardan işçilerin katılımı-
nı örgütledik. Bizim bölgede Hazırlık Ko-
mitesi çalışmaları 70 kişi ile yürüyordu. 
Bunun 3 tanesi TİP’li arkadaşlardı. Biz 
işçiler olarak pek okuma yazma bilme-
diğimiz için GOP’dan (Gaziosmanpaşa) 
İGD’lileri yazılama için çağırdık. Orada 
yazılama için merkezi olarak tespit edilen 
sloganlarda sorun çıktı ve TİP’li arkadaş-
lar çalışmadan çekildiler. 77 1 Mayısında 
bizim komiteden 3 arkadaş katledildi. Üçü 
de UZEL işçisiydi. Hasan, Ziya ve Kah-

raman. Hasan temsilci, Ziya ünite temsil-
cisi, Kahraman da sendika militanı idi. 1 
Mayıs günü, Saraçhane-Tarlabaşı kolunda 
görevliydim. Taksim Sular İdaresine ka-
dar geldik. En son Kurtuluş grubunu içeri 
aldık. Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu ve 
Halkın Birliği geldiğinde meydandan si-
lah ve çatışma sesleri gelmeye başlamıştı. 
Ondan sonra bizim aramızda da karışıklık 
oldu, ne olduğunu, nasıl geliştiğini kimse 
anlamadı. Hasan orada vuruldu. Murat 
Tokmak ve Hüseyin Turan (Perfektüp 
Baş Temsilcisi) de orada yaralandı. DİSK 
güvenlik görevlilerinin içinde kırmızı şap-
kalılar “sağlamdı”. Ben de kırmızı şapka-
lıydım. Biz alana giremedik. O kargaşada, 
kimin vurulup kimin kaldığını orada öğre-
nemedik. Hatta, ben hemen eve gitmedim 
tabii, olaylardan sonra birçok görevimiz 
çıktı. Bizim eve de ben vuruldum zannıy-
la gidilmiş. 

Politika: 1978 1 Mayıs’ı çok şanlı ger-
çekleşti. Orada da göreviniz var mıydı?

Mehmet Ali Kılıç: 78 1 Mayıs’ından 
önce DİSK’te toplantı yaptık. Genel Baş-
kan Abdullah Baştürk olmuştu. Sorunlar 
vardı. DİSK bizden, yani T.Maden-İş’ten 
4 sorumlu istedi. Biz 4 kişi, Maden-İş adı-
na alanın merkez güvenliğini üstlendik. 
Ertan Uyar, Mustafa Satış, Yusuf Kıtı-
ki ve ben. Burada aslında DİSK’in bir de 
kurnazlığı vardı. İGD’yi alana sokmama 
gibi bir düşünceleri olduğu duyumunu al-
mıştık. Bunu da son anda bize yaptırmak 
istiyorlardı. Maden-İş ile İGD’yi karşı 
karşıya getirme veya onların aklına göre, 
engelleyen biz olursak sorun çıkmayaca-
ğını düşünüyorlardı. Bu planları tutmadı. 
Biz 4 sorumluyduk ama ekiplerimizle ala-
nın tüm düzeninin ve güvenliğinin sorum-
luluğu bizde idi. Alana yerleşimi de biz 
yapıyorduk. Bu durumda İGD’nin alana 
girememesi gibi bir olay olamazdı. O 1 
Mayıs’ta ilk defa “ATILIM BİZİMLE”, 
“TKP’YE ÖZGÜRLÜK” ve “BİLEN 
YOLDAŞ ARAMIZDA” pankartları açıl-
dı. Biz bu konuda bilgi sahibiydik. 

Politika: 78 1 Mayısından önce TÖB-
DER’de ve DİSK’de sorunlar yaşandı ve 
bildiğimiz kadar Maden-İş güvenlik gö-
revlileri müdahil oldu. Nasıl oldu o ge-
lişmeler ?

12 Eylül Öncesi Komünist İşçi Önderlerinden Mehmet Ali Kılıç İle Söyleştik:

“Herşeyi beraber yapacağız. Bence TKP’nin 
bugün rolü burada ortaya çıkıyor...”
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Mehmet Ali Kılıç: Talip Öztürk 
TÖB-DER İstanbul Şube Başkanı idi. Di-
ğer siyasetlerin tümü birleşerek bizim ar-
kadaşları kötü döverek TÖB-DER’den at-
tılar. O gece Maden-İş 1.Bölge’de toplantı 
yapıldı. Talip Hoca da katıldı,- kendisi-
ni saygıyla anıyorum-. Sabah 07:30’da 
TÖB-DER’i bastık ve geri aldık. 1 ay 
gece, gündüz nöbet tuttuk, masaların üs-
tünde yattık. Bu eylemi T. Maden-İş ve 
İGD’liler beraber yaptık. 

1. Bölge Başkanı Suat Esinsel tele-
fonla aradı; “Keko, bir ekip oluştur, acil 
DİSK’e git” dedi. Neden gittik bilmiyo-
rum. Ekibi topladık gittik. Orada Cevdet 
Zeydanlı ile karşılaştık. Onlar da bizim 
durumumuzda. “Niye geldik” diye ara-
mızda konuştuk. Sıtkı Coşkun dahil 10 
arkadaşımızı işten attılar bilgisini edinin-
ce yukarı fırladık. Kemal Türkler daha 
Başkan ama dengeler değişmeye başla-
mış. Mehmet Karaca bizi engellemeye 
çalıştı, göğsünden itip “sen karışma” de-
dim. Kemal Türkler’in odasında büyük 
bir toplantı masası vardı, orada toplantı 
yapıyorlardı. Odaya daldık, tüm tele-
fonları kablolarından koparıp dışarıyla 
irtibatlarını kestik ve dışarı çıktık. Biraz 
sonra onlar da çıktı. Kemal Nebioğlu, 
Mehmet Kılınç, Celal Küçük vs. Lastik-
İş Başkanı Celal Küçük’e bir tokat attım. 
Kemal Nebioğlu’na sözlü sataştım. Sonra 
Kemal Türkler çıktı, “sen manyak mısın 
?” dedi bana. Ben hiç cevap vermedim, 
tekrar daldım içeri. Veysi’nin baldızı Gü-
lay sekreterdi orada ve sadece onun tele-
fonu çalışıyordu. Gülay’ın telefonundan 
bütün fabrikaları aradım ve işçileri oraya 
çağırdım, kısa sürede hepsi geldi. Doğ-
ru veya yanlış, böyle bir baskın yaptık. 
Arkadaşları işe geri aldıramadık. Sonra 
DİSK Kongre’sinde yönetimi de kaybet-
tik. Fehmi Işıklar önce bizimle davra-
nıyordu, sonra Abdullah Baştürk’lerin 
safına geçti. İlk başta, DGM ve MESS 
eylemleri demokratik karar alındı demiş-
tim. TÖB-DER ve DİSK eylemleri ko-
nusunda biz sadece gelen talimatları uy-
guladık. O anlamda söylüyorum. Kemal 
Nebioğlu’ndan ilk karşılaşmamızda özür 
dilediğimi hatırlıyorum.

Politika: Mehmet Ali arkadaş, siz 
UZEL’de işçi temsilcisiydiniz, bu eylem-
ler ile neden alakanız oldu? 

Mehmet Ali Kılıç: Ben Maden-İş’in 
güvenlik sorumlusuydum. Bülent de 
İGD’nin. O sorumluluğumdan dolayı bu 
eylemlerde görev aldım. Birlikte Bursa’ya 
da gittik. Bursa Maden-İş’te sorunlar çık-
mıştı, ancak orada büyük olaylar olmadı. 
O dönem, bunları sorgulamak alışkanlığı-
mız yoktu. Biz de yaptık. Ben bunları ina-
narak yaptım ve doğruluğunu bugün de 
tartışmam. Bugün yapar mıyız, yapmaz 

mıyız, o ayrı bir konu !

Politika: MESS Grevleri sırasında 12 
Eylül geldi. Grevler nasıl sonlandı, hiç 
direnmediniz mi? Murat Tokmak bize 
sağlığında, biz direnmekten yana ve mü-
cadele etmekten yana tavır koyduk ama 
kabul görmedi derdi.

Mehmet Ali Kılıç: Evet, biz grevdey-
dik. 12 Eylül grevleri yasakladı. Biz de 
fabrikaya girdik ama direnişe geçtik. Bi-
zim gibi öne çıkanların tümü aranmaya 
başlanmıştı. Teslim olmadık. Parti sekrete-
rimiz Rasim Canikli idi. Onu bulamadık. 

Politika: Şimdi bir anda Parti’den 
bahsettiniz. Siz ne zaman partilendiniz?

Mehmet Ali Kılıç: Evet, kısaca biraz 
daha geçmişe dönmem lazım. Nasıl par-
tili olduğumu da anlatmak isterim. 1976 
sonunda partili olmuştum. Türkiye Ko-
münist Partisi’ne üye oldum yani. 1975-
76 Toplu Sözleşme döneminde resmen 
grev olmamakla beraber biz çalıştığımız 
fabrikada üretimi yavaşlatarak fiili grev 
uyguladık. 70 traktör yerine 7-10 arası 
traktör; 3600 jant yerine 250-280 jant; 
50 ton makas yerine 10 ton makas çıka-
rıyorduk. Bu direniş 45 gün sürdü. Bizi 
Maden-İş sendikasına çağırdılar. Meh-
met Ertürk, Murat Tokmak v.s. “bu ey-
lem doğru değil, bunu yapmayın” dediler. 
Toplu Sözleşme görüşmelerini olumsuz 
etkiliyormuş, patron şikayet etmiş. Biz de 
“o zaman siz gelin çalışın, üretin” dedik. 
Dinlemedik. İşçilerin tümü de bizi dinledi. 
Bu olaydan sonra beni Gönen’e Maden-
İş Eğitim tesislerine eğitime göndermek 
istediler. Ben gitmedim. Direnişi sürdür-
dük. Ne zaman Toplu Sözleşme imzalan-
dı, ben Gönen’e gittim. Ben GSB’li, yani 
ÖNCÜ kadrosuyum. O dönem ÖNCÜ 
ve TKP görüşüyordu. Biz Gönen’deyken 
ÖNCÜ kadroları TKP’ye katılmış. Ben de 
TKP’li oldum. Beni partiye alan Orhan 
Yıldırım’dır. Partiye girmeden önce Yu-
suf Kıtıki benimle birkaç görüşme yap-
mıştı. Beni TKP konusunda ikna etmeye 
çalıştı. Ancak Maden-İş’te TKP’ye karşı 
tepkimiz vardı. O tepkimi gideremedi. 
Sonra ben Adil Çelebioğlu ile görüştüm. 
Ona çok güveniyordum ve saygım vardı. 
Öylece de ikna oldum. 

Politika: 12 Eylül’e dönelim. Direniş 
ne oldu? Partili olmuştunuz, Parti çalış-
maları nasıl sürdü? 

Mehmet Ali Kılıç: Biz direnişe de-
vam etmeye kararlıydık. Kimse de bize 
“bitirin” demedi. Asker fabrikayı basın-
ca direniş kırıldı. Sekreterimiz Rasim 
Canikli idi. Randevuya gelmedi. Son-
ra Çemberlitaş’ta tesadüfen karşılaştık. 
“Ben randevuya geldim sen yoktun” dedi. 
Ben de “Ben de geldim ama sen yoktun” 
dedim. Yeni randevu verdi. O randevuda 

“sen fazla deşifre oldun, tüm ilişkilerini 
alacağız” dedi. İlişkileri devrettim. Yayla 
mahallesi, Çeşme durağında randevu ver-
di. Gittim ama yalnız gitmedim. Şahidim 
olsun istedim. GOP İGD’den Feridun ile 
gittim. O uzaktan takip edecekti. 15 dakika 
bekledim, gelmedi. Sigortaya da gelmedi. 
Sonra birbirimizi bulduk. “Neredesin?” 
dedi. “Ben geldim” dedim, o yine “Ben 
de geldim” dedi. Tabii benim şahidim 
var. Dedim, “Yoldaş, o zaman ikimizden 
biri yalan söylüyor.” “Sen bana yalancı 
mı diyorsun” dedi. “Hayır, ikimizden biri 
yalan söylüyor dedim” dedim. Münaka-
şamız oldu. İlişkimiz devam etti ama ben 
ilişkilerimi devretmiştim. UZEL de bende 
değildi artık, görevim de yoktu. Sadece, 
Rasim bana ne zaman, nerede randevu 
verirse gidiyordum. Benim derdim Adil’e 
ulaşmaktı, onun için Rasim’e Yusuf Kıtı-
ki ile görüşmek istediğimi söyledim ama 
görüşemedim. Rasim’e güvenmiyordum 
ama periyodik olmayan görüşmelerimiz 
oluyordu. 1982 Ocak ayında bir yıl eğiti-
me gittim. Eğitim 10 aydı ama 2 ay da Batı 
Berlin’de kaldım. Meğer, Deniz yoldaş 
(Mustafa Hayrullahoğlu) yakalandığı 
için bekletmişler. Görüşme için Berlin’e 
geçtim. Nabi ile görüştük. Berlin’e geç-
meden, Türkiye’deki ilişkilerimden birini 
arayıp “işler nasıl gidiyor, çekler, senetler 
düzenli ödeniyor mu?” soruma olumlu 
yanıt aldığımı ve Türkiye’ye dönmek iste-
diğimi söyledim. Onaylandı ve dönüşüm 
sağlandı. Tam bir sene sonra 1983 Ocak 
ayında döndüm. 

İstanbul’a döndükten sonra Hüseyin 
Baş ve Munise Sökmen ile beraberdik. 
Sonra Dersimli Cemal adlı bir yoldaş 
katıldı aramıza. Ancak, sonra anladık ki 
yukarıyla bağımız kopmuş. Bir gün Yusuf 
Kıtıki evime geldi. “Yayın geliyor mu?” 
diye sordu. Resmi ilişkimiz olmadığı için 
“Niye soruyorsun bunu bana?” dedim. 
Bu sefer “parti ile ilişkiniz var mı?” dedi. 
Bilmiyordum. Gittim Hüseyin’e sordum. 
“Bizim bağımız var mı kopuk mu?” de-
dim. Bu sefer Hüseyin bana “Niye soru-
yorsun?” dedi. Yusuf beni uyandırdı ya; 
“Madem var, yayın niye gelmiyor?” de-
dim. Böylece bağın koptuğu ortaya çıktı. 
Ona söyledim; “Sen kurmuyorsan ben 
seni aşacağım ve parti ile ilişkiyi kura-
cağım”. Ve yaptım. Yusuf Kıtıki ile parti 
ilişkisini kurduk. Rasim’le uzun zamandır 
görüşmüyorduk. İşi olunca yanıma gelir-
di. Günün birinde geldi. Parti onu yurtdı-
şına çıkarmak için karar almış ama bula-
mamış. Bana sormuşlardı. Pasaportu da 
gelmişti ve bendeydi. Rasim’e söyledim. 
Çok bozuldu. Verdim pasaportu gitti yurt 
dışına. 

1983-1985 arası ilişkileri toparladık. 
Fabrikalarla ilişkileri tekrar oturttuk. 

1985’de yurt dışına çıktım. 3 ay kaldım. 
Sofya’dan Prag’a geçtim. Orada 3 ay, 
konspirasyon, ajan provokatörlere karşı 
önlemler, güvenlik v.s. konularında eği-
tim gördük. Eğitimi Barış ve Sosyalizm 
Sorunları dergisinde görevli olan MK 
üyesi Ali İleri (Ömer Tulgan) verdi. Ali 
Vardar, Ahmet Sipahi, Tuncelili Hüse-
yin ve Berdan Dere beraberdik. Oradan 
Berlin’e geçtik. Nabi ve Orhan bizimle 
konuştu. Ardından ayrı ayrı Türkiye’ye 
döndük. Faaliyetler gelişerek sürdü.

1986’da Ulusal Konferans toplantısı 
olmuş. Ben katılmadım. Bir gün Yusuf 
geldi. Fatih Camiisinin abdest bölümün-
den iki kişi alacaksın dedi. Gittim kimse 
gelmedi. Bana ne kadar günlük gazete, 
haftalık dergi varsa al ve eve götür, misa-
fir odasını hazırla ama misafir gelince ka-
pıyı sen açma demişlerdi. Eve döndükten 
sonra kapı çaldı. Eşim Aynur kapıyı açtı. 
Nabi ile Yusuf girdiler. Biraz sonra Ber-
dan geldi. Uzun konuştuk. Sonunda bana; 
“Beyoğlu’nda bir boşluk var, sana görev 
verirsek gider misin?” dediler. “Bana ne-
den soruyorsunuz, görev verin yapayım” 
dedim. Kadın çalışması için Bahriye 
Erarslan’ı yanıma istedim. Sonra öğren-
dim ki Bahriye partili değil. Süreç için-
de onu da partiledim ve sekreter yaptım. 
Ondan sonra TBKP süreci başladı. “Yerel 
Haber” adında bir gazete çıkardık. TBKP 
çalışmasında, Beyoğlu örgütlenmesinde 
görev aldım. 

Politika: Yani, TBKP sürecinde de 
yer mi aldınız? TBKP sürecinin bir tas-
fiye süreci olduğu konusunda kuşkunuz 
veya tavrınız olmadı mı?

Mehmet Ali Kılıç: Çok kısa. Çabuk 
uyandım da diyebilirim. Ama bir de par-
tililik disiplini vardı. TBKP legal olarak 
kurulduğu zaman Spor ve Sergi Sarayın-
da büyük bir gece yapıldı. Gecede, Zülfü 
Dicleli, Halil Berktay ve Serhat Bucak 
birer konuşma yaptılar. Toplantı sırasında 
gece esnasında özellikle Kürt sorunu üze-
rine tartışmaya varan önemli tartışmalar 
oldu. Kürtler adına konuşacak olan Serhat 
Bucak’ın en son ve çok kısa konuşması 
istendi. Halil Berktay da konuşmacıydı, 
söyledim. Artık kendime gelmem gerek-
tiğini düşündüm. Geceden sonra İstanbul 
örgütü olarak yaptığımız bir toplantıda 
gece gündem konusu dahi yapılmadı. 
Benim uyarım ve önerim üzerine en son 
kısa ele alındı. Bu toplantı sonunda ben 
“Haydar Kutlu ve Nihat Sargın yoldaşlar 
cezaevinden çıkar çıkmaz Parti’den ayrı-
lacağım. O güne kadar da üstüme düşen 
tüm görevleri eksiksiz yerine getirece-
ğim” dedim. Ve bu tavrımı da uyguladım. 
Sadece bir kez Ankara’da bir kongreye 
katıldım. Kürtler olarak parti içinde nasıl 
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temsil edileceğiz konusunu tartıştık. Eğer 
yer bulsaydık, kendi kimliğimizle parti-
de politika yapmayı sürdürecektik. Başkan 
Türk olacaksa, Genel Sekreter Kürt olmalı 
ve bu dönüşümlü olmalı görüşünü savunduk. 
Önerge verdik. Oturum arasında okundu ve 
gümbürtüye gitti. O günden sonra bir daha 
hiç ilgilenmedim. Oğlumu TBKP Bakırköy 
ilçe yönetimine almışlar. Sonradan öğrendim. 
Ona karışmak da olmazdı, kendi kişiliği var-
dı. Oğluma sordum; “seni sen olduğun için 
mi, benim oğlum olduğun için mi yönetici 
yaptılar” dedim. Durumu anladı ve çekildi. 

HEP sürecinden itibaren de Kürt si-
yaseti içinde yer aldım. Görev almadım 
ama sürekli gittim geldim. Ben Türkçe-
yi sonradan öğrenen ve Türkçe konuşup 
konuşmama konusunda karar vermekte 
zorlanan bir adamdım. Aslında 1982’de 
Moskova’da Parti Eğitiminde partiden 
ayrılmam gerekirdi. Ama partiye o kadar 
bağlıydım ki, bu adımı atamadım. Kürt 
sorununun çözümü konusunda var olan 
koşullar içinde gelişme kaydedilemeye-
ceğini düşünüyordum. Her şey devrimden 
sonra çözülecekti. Ve zaten hiç ulusal ça-
lışmaya katılmamıştım. Fabrikada işçi ça-
lışması yapıyordum. Günde 40 ton demir 
geçiyordu elimden. Ama sonra bunun böy-
le olmadığını anladım. Ben TKP’ye bütün 
benliğimle bağlıydım. Çünkü inanmıştım. 
Bugün de, sosyalizm konusunda, komü-
nizm konusunda kendimle hiç bir çeliş-
kim yok. Ama ben önce kendi “ailemin” 
sorunlarını çözmem lazım. Kürtler için 
mücadele etmeden sosyalizm mücadelesi-
nin başarılı olamayacağını düşünüyorum. 
1980’li yıllarda PKK, “SOL BİRLİK” içi-
ne dahil edilebilseydi mücadele çok daha 
farklı gelişirdi. PKK, baş vurduğu halde 
kabul edilmedi. Birlikte mücadele ger-
çekleşseydi, Türkiye ve Kürdistan’da mü-
cadele açısından bugün durum çok daha 
ileri durumlarda olurdu. Parti açısından da 
birçok konu böyle olumsuz gelişmezdi. 
TKP bunu neden anlamadı ve gerçekleş-
tirmedi? Ben bu soruyu kendime ve eski 
yoldaşlarıma soruyorum.

Politika: TBKP sürecinde TİP/TKP bir-
liğinin sağlandığına inanıyor musunuz?

Mehmet Ali Kılıç: Bu soru çok önem-
lidir. Bence biz samimi davranmadık. Ben 
TBKP’den ayrılıyorum dediğim toplantı-
da TİP’liler yoktu ki. Biz TKP’liler olarak 
kendi aramızdaydık. Birileri bir yerde ka-
rar verdi, buna da TİP/TKP birliği dediler. 
Ama bana kimse bir şey sormadı. Karar 
alırken biz yokuz. Politika belirlenirken 
biz habersiziz, görüşlerimiz, katkılarımız 
alınmamış. Sorgulayamadım, tartışama-
dım, sohbetini bile edemedim. Onun için 
bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. 

Politika: Bugünden geriye baktığınız 
zaman nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mehmet Ali Kılıç: Geçmişimle ilgili 
hiç bir şeyden pişman değilim. Herşeyi 
gönüllü yaptım. Ben sendikaya seçildim 
ama orada ne yapacağımı bilmiyordum. 
Gidip sorularımı Maden-İş’e sormadım, 
siyasal hareketime, Partime soruyordum. 
Her şeyi bilinçli yaptım.

Politika: Bugün, Birleşik Metal-İş sen-
dikası grev kararı aldı ve greve hazırlanı-

yor. Geçmişte TKP’nin işçi önderi olarak, 
TKP’nin öncü işçileri olarak mücadele et-
miş, bugün Kürt Özgürlük Hareketi içinde 
olan biri olarak bu grevleri nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Mehmet Ali Kılıç: Sendikal mücade-
leyi çok yakından takip ediyorum dersem 
yalan olur. Ancak şunu söyleyebilirim. 
İşçiler, kendi istemlerine sahip çıkmaları 
lazım. İşçiye akıl verip onların adına ko-
nuşmamamız gerekir. Sınıfın örgütlenme-
si için, işçinin kendi haklarına sahip çık-
masını sağlamak için, fabrikalar dışında, 
işçi mahallelerine de gitmemiz lazım. Biz 
zamanında bunu böyle yaptık. Fabrika ve 
sendika dışında işçiyle mahallede onun 
kahvesinde beraber oluyorduk, dinliyor-
duk. Düğünlerine, hastalarına gideceğiz. 
Mahalledeki lağım sorununun çözümünü 
biz bulamazsak işçi bize nasıl inanacak?

Kürt sorununun çözümü ile sınıfın so-
runlarının çözümü konusunda birlikte ha-
reket etmek için araçlar yaratmamız lazım. 
Yöntem geliştirmemiz ve birlikte çözme-
miz gerekiyor. Herşeyi beraber yapacağız. 
Bence TKP’nin bugün rolü burada ortaya 

çıkıyor. Ben TKP deyince gözüm yaşarı-
yor, ben çok şeyi orada öğrendim. Kürt 
olduğumu orada hissettim. Onun için, 
TKP’nin bundan sonra ne yapacağı beni 
çok ilgilendiriyor. Ben HDP’de kimseye 
“heval” demiyorum. Çünkü “yoldaş” sınıf 
partisinde olur, bu kavramın içini boşalt-
mamak lazım. 

Kürt meselesi herkesin meselesidir. 
Sınıfın sorunlarını çözerken Kürt mese-
lesini ayırmamak lazım. Geçmişte bu ko-
nudaki eksikliklerimizi değerlendirmemiz 
lazım. Bu bizim eksikliğimizdir. Kendimi 
de bir komünist olarak buna katıyorum. 
Bu saatten sonra benim desteklediğim bir 
komünist partisi Kürtlere akıl öğretmeme-
li, Kürtleri dinlemeli ve birlikte mücadele 
etmeli, aynen işçilere de yaklaşması ge-
rektiği gibi. O zaman ben de desteklerim 
ve elimden geleni yaparım. Ama eşit haklı 
olursam olur bu. Masada da, sokakta da 
beraber mücadele edeceğiz.

Politika: Mehmet Ali yoldaş, çok ay-
rıntılı ve önemli bir söyleşi gerçekleştir-
dik. Aktardığınız deneyler ve görüşler 
için sağ olasın. Bu söyleşiden herkes fay-
dalanacak. Teşekkür ederiz.
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Artvin’in Arhavi ilçesi Kamilet 
Vadisi’ndeki Cihani Deresi üzerinde 
yapılmak istenen HES projesine kar-
şı çıkan Arhavi Doğa Koruma Plat-
formu üyeleri, proje sahibi firmanın 
İstanbul’daki MNG Holding binası 
önünde eylem yaptı. Eylem Yeşil Di-
reniş Gazetesi tarafından da aktif ola-
rak desteklendi.

Mecidiyeköy Büyükdere Cadde-
si’nde saat 12.00’de toplanan Platform 
üyeleri, “Yaşam hakkıma dokunma”, 
“Arhavi darda dereler isyanda” yazı-

lı pankart açarak, sloganları eşliğin-
de yürüyüşe geçti. Platform üyeleri, 
HES’lerin yolaçtığı doğa tahribatına 
ve bunun sonucunda atmaca kuşla-
rının soylarının tükenmesine dikkat 
çekmek için atmaca maskeleri taktılar. 
MNG Holdingin Fulya’daki binasına 
tulum çalarak yürüyen grup, burada 
bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Yeryüzündeki tüm 
canlıların yaşam kaynağı olan derele-
rimizi savunmak için buradayız. DSİ 
verilerine göre 69 ilin dereleri üzerin-

de kurulmak istenen Nehir Tipi Hidro 
Elektrik Santrali, yani HES’lerin sayısı 
bini aşmış durumda. Hükümet halen 
ısrarla havza planlaması yapmamakta 
direniyor. Çevreyi korumakla sorumlu 
olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
raporu adı altında adeta katliama izin 
veren kurum haline geldi. Tüm bu usül-
süzlüklere karşı direniş gösteren, hukuk 
mücadelesi veren halk, açılan davaları 
bir bir kazanıyor. Mahkemeler Bakan-
lığın onayladığı ÇED raporlarını iptal 
ediyor. İdare ise çoğu zaman yargı ka-
rarının gereğini yerine getirmiyor” de-
nildi.

Açıklamada ayrıca, MNG Hol-
ding’in, mahkeme kararıyla iptal 
edilen ÇED raporunu, küçük bazı 
değişikliklerle Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na yeniden sunduğunu be-
lirtilerek, “Bakanlık, yasa gereği 21 
kişilik komisyonun kararıyla verilmesi 
gereken Nihai ÇED onayını, ikisi firma 
yetkilisi olmak üzere dört kişilik komis-
yon toplantısıyla onayladı. Usulsüz Ni-
hai ÇED raporuna yaptığımız itiraz ise 
henüz sonuçlanmadı” denildi.

Politika / İstanbul

MNG’nin Arhavi’deki HES Projesi 
İstanbul’da protesto edildi



q  Mazhar DENİZLİ

Son yılların en popüler söylemle-
rinden biri haline geldi ‘Kentsel Dö-
nüşüm’ ifadesi.

Kimi bir şekilde sahibi olduğu  dö-
küntü evin depreme dayanıklı lüks 
bir binaya dönüşmesi hayalinde, kimi 
güç bela başını soktuğu düşük kira 
verdiği metruk binadan da kovulacağı 
endişesinde.

Özellikle İstanbul’un rant değeri 
yüksek birçok mahallesinde yöntem-
leri ve öyküleri farklı Kentsel Dönü-
şüm Projelerinin rüzgarları esiyor bir 
süredir.

Uzatmadan, en bilinenlerini hatır-
latalım ve bilebildiğimiz ölçüde arka 
planlardaki öykülerini anlatmaya ça-
lışalım.

Tarlabaşı, bu dönüşümde başı çe-
kiyor. Sulukule, Fikirtepe ve son za-
manda ise Okmeydanı Kentsel Dönü-
şüm öykülerinin en bilinenleri...

Galataport, Haydarpaşa, Taksim 
Gezi parkı gibi doğrudan şehrin önem-
li değerlerine el koyup ranta çevirme 
süreci bir yandan karşısında demokra-
tik kitle direnişi ve meslek örgütlerini 
bulmuş durumda ve bu süreç kendi 
mecrasında yoluna devam etmekte.

Ancak Tarlabaşı, Sulukule ve son 
dönemde de Okmeydanı dönüşüm 
projelerinin öyküleri diğerlerinden 
daha farklı...

Bu bölgelerde mülk sahibi olanla-
ra verileceği vaadedilen yeni konutlar 
bir ölçüde bu alanlardaki direnişin hı-
zını kesmekte.

Özellikle Tarlabaşı son 60 yıllık 
öyküsüyle diğer projelerin de önüne 
geçmekte.

Tarlabaşı (1955) 6-7 Eylül Olayla-
rından bu yana aslında bir zorla tasfi-
ye öyküsüdür.

1955 yılında önce Hürriyet 
Gazetesi’nde çıkan İstanbul’da yaşa-
yan Rumların, Kıbrıs’taki ENOSİS 
çeteleri için para topladığını yazması 

ve hemen ardından Atatürk’ün Sela-
nikteki evinin bombalandığı haberiyle 
(bombayı atan kişinin Türk İstihbaratı 
için çalışan Oktay Vural İsimli kişi ol-
duğu çok geçmeden açığa çıkmıştır), 
İstanbul’da Rumların oturduğu semt-
lerde eşi görülmemiş, organize bir 
yağma hareketi yaşanmıştır. Devletin 
örgütleyicisi olduğu o gün de bilinen 
6-7 Eylül olayları  sonrası İstanbul’un 
birçok semtinde yaşanan Beyoğlu- 
Tarlabaşı’nda da yaşanmış ve binlerce 
Rum vatandaşımız Türkiye’yi terk et-
mek zorunda bıraktırılmıştır.

Tarlabaşı, uzunca bir süre sahibi 
ortada olmayan mülklerin haraplaş-
ması veya değişik yöntemlerle el de-
ğiştirmesi sürecini yaşamış, 6-7 Eylül 
öncesi konumuna hiçbir zaman döne-
memiştir.

1980’li yıllarda Bedrettin Dalan’ın 
büyük gürültüyle genişlettiği ve bu-
günkü halini alan Tarlabaşı Bulvarı, 
semtin Beyoğlu’ndan kopuşunun ve 
yalnız bırakılışının son hamlesi ol-

muştur.

İstanbulun üvey evlatları Roman-
ların ağırlıklı olarak yaşadığı ve uyuş-
turucu, kriminal olaylarla anılmaya 
başlayan bölgeye 1980’lerin sonların-
dan itibaren  köyleri yakılarak “zorun-
lu göçe” tabi tutulan Kürtler de yerleş-
meye başladı.

Tarlabaşının, Kentsel Dönüşümün 
gerekçelendirenler tarafından ‘Çö-
küntü Bölgesi’ olarak tarif edilmeye 
başlanması ile alelacele çıkarılmış 
olan 5366 sayılı Kentsel Dönüşüm 
Yasası’na dayanarak bölgede ilk 
adımlar atılmaya başlandı.

Propaganda bu çöküntü bölgesin-
den modern bir yerleşim yaratılması 
üzerine inşa edilmişti. Ancak, bırakın 
mülk sahibi olmayı, başını soktuğu 
yerin kirasını dahi ödeyemeyen in-
sanlar için 2. zorunlu göçten başka bir 
şey değildi yaşanan süreç.

Seçilen 2 büyük bölge önce Çalık 
Grubu ve MNG arasında pay edildi.

Ancak MNG bir şekilde sürecin 
dışında kaldı ve iktidarın söz konusu 
dönemde yakın ilişkileri olan Çalık 
Grubu mimari projeleri sessiz sedasız 
bitirdi.

Bütün bu süre içerisinde de işin ya-
sal boyutu tamamlanarak mülk sahip-
lerine kat karşılığı binalarının %40’ı 
oranında yeni konut önerildi veya m2 
başına belirlenen miktarlar bazılarının 
kendi iradeleri dışında banka hesabına 
yatırılarak süreç işledi. Böylelikle se-
naryo başarı ile uygulanmış oldu. 

 1. Hükümet ve Belediye “Çökün-
tü Bölgesi” olarak ilan ettiği alanı 
‘modernize’ etmeye başlamıştı.

2. Muhalefet merkezi olan ve zo-
runlu göçe tabi tutulmuş, dolayısı ile 
politize olmuş Kürtlerin yaşam hak-
kını savunur durumda kalmaktan kur-
tulmuş, muhalefet odağını dağıtmış.

3.Ve tabi, son dönemin parlayan 
yıldızı Çalık Grubu da m2’si 15.000 
TL’den satacağı binaların reklamını 
yapmaya çoktan başlamıştı.

Yakılan köylerinden sonra 2. kez 
göçe zorlanan emekçi Kürtlerin, 
mülksüz Romanların akıbeti özellikle 
bu alanla ilgilenenler dışında kimse 
tarafından bilinmiyor...

Tarlabaşı: Kentsel dönüşüm mü?
Kürt emekçilerin tasfiyesi mi?
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Konuşmadan ana başlık-
ları kısaltarak okuyucuları-
mıza sunuyoruz.

Herkes HDP’nin 
umut ateşini görüyor
 Bizler Amed’de ilk defa kongre 

yapmıyoruz. Uzun yıllardır bütün si-
yasi geleneklerimiz her kongreyi bir 
büyüme, bir sıçrama gerekçesi yaptı. 
Bu defa yeni bir partiyle, ezilenlerin 
ortak partisiyle, emekçilerin esnafla-
rın, gençlerin, kadınların ortak parti-
siyle bugüne kadar biriktirdiğimiz bü-
tün güçle birlikte, onlardan aldığımız 
güçle birlikte bu kadar köklü tarihi bir 
mücadele geleneğini Türkiye’nin en 
yeni partisinde buluşturmayı başar-
dık. İşte bu yeni parti yeni bir yaşam 
için yola çıktı. İl il, ilçe ilçe halkların 
gönlünde umut ateşi yaktığından beri 
Türkiye’de HDP siyaseti konuşuluyor. 
İlk günlerden bu yana yeni bir yaşamı, 
alternatif bir halk iktidarını kurma-
ya aday olduğumuzu herkes görüyor. 
Bizi bugünlere taşıyan bu mücadele-
nin şehit aileleri başta olmak üzere bu 
değerleri yaratan halkımızın yiğit ev-
latlarına şükranlarımı iletiyorum.

Cumhurbaşkanı hala 
anlamamış, 
gitsin IŞİD’e sorsun
Değerli arkadaşlar, Eş Başkanımız 

Figen Hanım, özellikle Kobanê zafe-
rinin yarattığı görevlere vurgu yapa-
rak konuşmasını tamamladı. Elbette 
bu zafer, Kobanê’de yaratılan bu as-
keri ve siyasi zafer bütün Ortadoğu 
dengelerini değiştirecektir. Biz de bu 
direnişte emeği geçen herkese, bedel 
ödeyen herkese buradan selamlarımız 
yolluyoruz. Onların önünde saygıyla 
eğiliyoruz. Bu zaferin henüz tamam-
lanmadığının da farkındayız. Çünkü 
IŞİD barbarlığı Kobanê’den çıkarıldı 
ama bütün Ortadoğu halkları için teh-
dit oluşturmaya devam ediyor. IŞİD 
barbarlığı bütün gücüyle kendini ora-

da var etmeye çalışıyor. Bütün dünya 
biliyor ki, oradaki savaş küçük bir 
kasabayı ele geçirme savaşı değildi. 
İki temel anlayışın, çizginin savaşıydı 
her şeyden önce. IŞİD şahsında bar-
barlığın Kobanê’yi hedef alması boşa 
değildi. Devrim adına yola çıkanların 
Ortadoğu’da yeni bir iddia ve devrim-
sel anlayışın Ortadoğu’da boy veren 
yeni bir çizginin anlayışı olduğunu 
herkes biliyordu. Asıl hedef bu çizgi-
yi orada boğmaktır. Dikkat edin, IŞİD 
3-4 yıldır kendini örgütlüyor. El Kai-
de, El Nusra gibi örgütler hiçbir yerde 
olmadığı kadar uzun süredir Kürtler-
le, özellikle Kobanê’yle uğraşıyor. 
Şengal’de, Kobanê’de, Maxmur’da 
özellikle Kürtlerle savaşıyor. Zanne-
diyorsunuz ki IŞİD’i kuranlar sadece 
Kürtleri hedef alıyor. Suriye’deki bü-
tün savaşı bıraktı, Kürtlerle uğraşı-
yor. Ne kadar güçleri varsa, silahları 
varsa uluslararası güçlerin de gön-

derdiği tankı topu, ne varsa tamamını 
Kobanê’de kullandılar. Ülkemizdeki 
Cumhurbaşkanı bunu tam anlamamış 
yatıp kalkıp “Niye Kobanê’yle bu ka-
dar ilgileniyorsunuz diye soruyor”, 
git bunu IŞİD’e sor.

IŞİD bize birilerini 
hatırlatıyor
Kimse Kürtlere İslam’ı öğretmeye 

kalkmasın. İlk Müslüman olan halk-
lardandır Kürtler. Şimdi IŞİD kalkmış 
İslam adına Kürtlere savaş açmış. İşte 
Kobanê’de yenilen zihniyet bu faşizan 
zihniyettir. “İslam’ı siz bilmezsiniz, 
ben bilirim” zihniyetidir bu. Bu bize 
birilerini hatırlatıyor. Yenilen çizgi 
odur işte. Kobanê’de İslam’ın savaşı 
yoktu. Barbarlıkla özgürlük çizgisi-
nin savaşı vardı. Ve çok şükür özgür-
lük çizgisi kazandı. Orada kaybeden 
İslam değil, onu var edecek olanlar-
dır. Ve bizler bu topraklarda siyaset 

yapanlar, elbette ki şunu bilerek ve 
anlayarak hareket edeceğiz. İslam, 
Müslümanlık bu toprakların gerçeği-
dir. 1.400 yıldır bu topraklarda olan 
bir inançtır. Biz de halk olarak, parti 
olarak siyaset yaptığımız her yerde 
İslam üzerinde oynanan oyunları da 
anlayarak siyaset yapacağız. Bunu an-
lamayan, bunu bilmeyen bu topraklar-
da siyaset yapamaz. HDP bu anlayışla 
halkımızın yaşam tarzı ve inancını öz-
gürce yaşamasını teminat altına alarak 
siyaset yapacaktır.

Hatalarımızdan ders 
çıkararak yürümeliyiz
Bizler bugün Amed kongremizi 

yapıyoruz. Siyasetimizin en fazla des-
tek gördüğü yerlerden biridir. Verdi-
ğiniz destek ve gösterdiğiniz fedakar-
lık takdire şayandır. Fakat bu kongre 
vesilesiyle söylemek gerekirse bizler 
seçilmişler olarak size layık olama-
dık. İğneyi kendimize batıracağız. Çu-
valdızı başkasına batırmak kolaydır. 
Bunu yapamayan tıkanmayla karşı 
karşıyadır. Bu konuda cesur olacağız. 
Yeni bir yaşam diyorsak, yeni bir siya-
set üreteceğiz. Üreteceğimiz siyasetle, 
mahalledeki sorundan, evin içindeki 
soruna kadar, cebimizdeki sorundan, 
kafamızdakine kadar çözüm bulmak 
zorundayız. Bu değerleri temsil et-
mek kolay değildir. Kobanê’de daha 
yüzlerce halk kahramanının cenazesi 
bile yok. Binlerce evladının bir me-
zarı bile yok. O isimsiz kahramanlar 
bu halkın değerlerini oluşturanlardır. 
Onları temsil etmek de bu nedenle 
kolay değildir. Onları temsil edecek 
olan bu değerleri temsil edecek olan-
lardır. Çünkü bu halkı temsil etme id-
diasında olacaksak halkımızın bütün 
sorunlarına halkla birlikte sarılarak 
çözüm üretmek zorundadır. HDP yeni 
bir anlayışla halkın huzuruna çıkacak-
sa bunu başarmak zorundadır. Geçen 
yıl yaptıklarımızın aynısını yaparsak 
yeni bir siyaset yaratamayız. Biz işte 
HDP olarak halkımızın huzuruna bu 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Amed Kongresi’nde konuştu:

“Yeni bir yaşam diyorsak, yeni bir siyaset üretece-
ğiz. Üreteceğimiz siyasetle, mahalledeki sorundan 
evin içindeki soruna kadar, cebimizdeki sorundan, 
kafamızdakine kadar çözüm bulmak zorundayız.” 

“Halkların demokratik iktidarını kurmak için geldik... 
Biz üretiyorsak karar sahibi de biz olmalıyız...“

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Amed HDP İl Kongresi’nde coşku-
lu kalabalığa konuşmasını yaparken...
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öz güvenle, bu cesaretle çıkıyoruz. 
Geçmiş birikimlerimizden ve zafer-
lerimizden örnekler alarak, hataları-
mızdan dersler çıkararak yürüyeceğiz. 
İzmir’e de, Amasya’ya da, Trabzon’a 
da, Ankara’ya da, Hakkari’ye de aynı 
selamı gönderdik. Bütün ezilen halklar 
şimdi bizden çözüm bekliyor. Halk-
larımız oy verecek dürüst bir siyaset 
bulamadıkları için şimdi bize bakıyor. 
Bu beklentiye bir cevap vermek zorun-
dayız. Tarihi bir görev ve sorumlukla 
karşı karşıyayız. Yapacağımız her şey 
Türkiye’de ezilenlerin geleceğini belir-
leyecek. Biz muhalefet olmak için yola 
çıkmadık. Artık halkların demokra-
tik iktidarını kurmak için geldik. Bize 
barajı aşamazsınız diyenlere tarihi bir 
yanıt verme göreviyle karşı karşıyayız. 
Göreceksiniz seçim sonuçları açık-
landığında. Bu seçim için demiyorum 
gerçekçi olalım, ama bir sonraki seçim 
için bunu başaracağız. Artık bize par-
mak sallayanları tarihin çöp sepetine 
göndereceğiz. Bizler bu ülkenin sahi-
biysek bu ülkeyi ezilenler yönetmeli-
dir. Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi... 
Biz üretiyorsak karar sahibi de biz ol-
malıyız sloganını söylemek zorunda-
yız. Özgüvenimiz varsa bu ülkenin asli 
sahibiysek bizler bu ülkeyi niye yönet-
meyelim? Faşizme karşı biz direndik, 
darbelere karşı biz direndik. 

Laf değil, 
özgür yaşamı üreteceğiz
 İşte Amed kongresi bu öz güve-

nin ve iddianın sembolü olmalıdır. 
Halkımız bizden kimlik, inanç so-
runlarının çözümünü bekliyor ama, 
aynı zamanda bu halk bizden işsizlik, 
yoksulluk, eğitim, kentleşme sorun-
larının çözümünü bekliyor. Bize oy 
veriyorsa bize düşen de çözüm üret-
mektir. Diyarbakır’da işsizlik Türki-
ye ortalamasının iki katıdır. Burada 
işverenler, temsilciler var, bilirler ki 
Diyarbakır’ın gerçek işsizliği yüzde 
60’lara dayanmıştır. Her 6 kişiden biri 
işsizdir. Buna çözüm bulmak bizim 
boynumuzun borcudur. Eğer ki bütün 
Türkiye’de halkların bütün sorunla-
rını çözme iradesiyle yola çıktıysak 
buradaki bütün arkadaşların sivil top-
lumla el ele vererek oların sorunlarını 
çözmekle birlikte istihdam yaratacak, 
açlığı yokluğu önleyecek çözümler 
üretmek zorundayız. Yerel yönetimle-
rimizle birlikte bunu başarmak zorun-
dayız. Biz Türkiye’de sadece laf üreten 

değil, özgür bir yaşamı üreten siyaseti 
ortaya koyarsak göreceksiniz İzmir’de, 
Aydın’da tıpkı sizin coşkunuz gibi 
HDP’ye sarılacak. Bu kongrede birbi-
rimize söz vereceğiz, HDP’yi iktidara 
taşımaya hazır mıyız?

Zor bir yola ve sürece çıktık. Ama 
Eş Başkanımızın dediği gibi biz hep 
zorlu süreçleri aşa aşa buraya gelme-
dik mi? Amed halkı bunu daha iyi bi-
lir. Bugün bize ‘İslam dersi’ verenler, 
halkı ensesinden tek kurşunla vurup 
karakollara gidiyorlardı. O günlerde 
teslim olmadık, korkuya yenilmedik. 
Bundan sonra da HDP’yi büyütecek-
sek aynı ruh ve kararlılıkla, yoldaşlık 
duygusuyla yürümek zorundayız. Yol-

daşını, duygusunu, sevgi ve saygısını 
kaybeden bir anlayış bizi yönetemez. 
Vereceğimiz en büyük mesaj ulusal 
birlik mesajıdır. Yarınlarını birlikte 
inşa edeceksek ulusal birliği başarmak 
zorundayız. Bugüne kadar bizimle 
yan yana olan bütün siyasi hareketle-
re, emek hareketlerine, kadın hareke-
tine, Kürdistani hareketlere çağrı ya-
pıyorum. Biz birliğimizi başardığımız 
dönemlerde başarıya ulaştık. Bugün 
de böylesi tarihi bir dönemdir. Eğer ki 
bunu başarırsak, bütün dünyaya vere-
ceğimiz en güçlü mesaj bu olacaktır. 
HDP sandıktan çıkar ya da çıkmaz 
bunun telafisi mümkündür. Daha iyi 
çalışır, başarırız, kıyamet kopmaz. 
Ama ulusal birliğimizi sağlayamaz-

sak başımıza felaket üstüne felaket 
gelir. Halkın yüreğinde taht kurmak 
oydan daha değerlidir. O yüzden biz-
lere düşen mücadele etmek ve HDP’yi 
örgütlemektir. Türkiye’yi refaha çı-
karacak, halkların önünü açacak tek 
çizgi haline geldiğimizi artık herkes 
görüyor. Kobanê zaferi bunun işare-
tidir. Kobanê sadece Kürtlerin zaferi 
değildir. Sabırla izlemeye devam edin. 
Özellikle batıdaki insanlarımız bu za-
ferin en çok da kendilerinin önünü aç-
tığını kendileri görecekler.

Kobanê selamı samimiyse 

statüsünü tanı

Somali’ye gidip “Somali’de on 
bin konut yapamaya geldik” diyenler 
buyursunlar Kobanê’ye gelsin. “Biz 
Kobanê’de de on bin konut yapaca-
ğız” desinler. Kobanê’nin, Rojava’nın 
inşa süreci yeni bir kardeşliğe vesile 
olabilir. AKP hükümeti bugüne ka-
dar yanlış politikasını şu saatten iti-
baren değiştirme şansına sahiptir. 
Rojava’nın statüsünün tanınacağı...

Sayın Başbakan, buradan Koba-
nê’ye selam göndermekte samimiyse 
Rojava’nın statüsünü tanıma konusun-
da samimi bir görev üstlenebilir. Öyle 
“Kuzey Suriye’yi tanımayız” demekle 
olmaz. Doğru olan şey Rojava’yı ta-
nımaktır. Türkiye bu siyasetle kazana-
bilir. Barış ve istikrar için, müzakere 
süreci için bu bir fırsatttır. Geçmişteki 
hatalar önemlidir ama bu hatalar artık 
belirleyici olmasın. Türkiye için de, 
Rojava için de doğru olan budur. Ora-
daki anlayış ve işbirliği Türkiye’ye 
kazandıracaktır. Biz HDP olarak buna 
hazırız. HDP yüzde 10’u aşsa da Roja-
va vardır, aşmasa da vardır...

Yolumuz açık olsun

Değerli kardeşlerim, ezilenden ya-
na, sömürülenden yana, hakkı gasp 
edilenden yana ister alınteri, ister kim-
liği çalınsın bu toprakların siyaseti için 
yola çıkan her bir arkadaşımı bir kez 
daha kutluyorum. Bir kez daha yeni 
yaşamın müjdesini bize veren halk-
larımıza Amed’den selam gönderiyo-
rum. Barış sürecini de bu kongreden 
alacağımız güçle biz tamamlayacağız 
diyorum. Emeği geçen bütün arkadaş-
lara bir kez daha teşekkür ediyoruz. 
Allah yolumuzu açık etsin...

“Bugüne kadar bizimle yan yana olan bütün si-
yasi hareketlere, emek hareketlerine, kadın hare-
ketine, Kürdistani hareketlere çağrı yapıyorum. 
Biz birliğimizi başardığımız dönemlerde başarıya 
ulaştık. Bugün de böylesi tarihi bir dönemdir.”
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Eskişehir A.Ü Eğitim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisiydi 
Ali İsmail Korkmaz (19). Eskişehir’deki 
Gezi eylemlerine katıldığı 2 Haziran 2013 
gece yarısı, polis tarafından kovalanırken eli 
sopalı esnaf ve sivil polisler bir sokakta önü-
nü kesti, linç edilircesine dövüldü. Y. Emre 
Devlet Hastanesi’ne gitti. Dr. Hasan Gülcü, 
tomografi sonrası Korkmaz’ı beyin cerrahi-
si yerine ortopedi servisine yönlendirdi, ar-
dından evine yolladı.

Ali İsmail, 3 Haziran günü polis merke-
zine gidip ifade verdi. Hatırlama ve konuş-
ma güçlüğü çekiyordu. Devlet Hastanesi’ne 
gitti. Beyin kanaması teşhisiyle acil olarak 
Osmangazi Üni. Tıp Fakültesi’ne sevk edil-
di. Ertesi gün ameliyata alındı. 37 gün ko-
mada kaldı, 10 Temmuz 2013’te can verdi.

Teknik Değerlendirme 
Gazeteci İsmail Saymaz kamera kayıt-

larının akibetini araştırdı. İşte, elde ettiği 
sonuçlar;

“Polis, Ali İsmail’in hastaneye kaldırıl-
dığı gün, dövüldüğü sokak ve civardaki 30 
kameranın görüntülerini topladı. Kamerala-
rın 16’sı bozuk çıktı.

İki kamera kritikti. İlki sokağa bakan 
Beşik Otel’in kamerası. Bu kamerada 20 
dakikalık bir bölüm ve İsmail’in saldırıya 
uğradıktan sonra sokaktan çıkarken ki 76 

saniyelik bölüm ‘kayıp’tı. Otel sahibi Erdo-
ğan Gözseçen, söz konusu ‘kayıp’ bölümleri 
o sırada ‘şalterin kapalı olmasına’ bağladı. 
Ancak aynı görüntülerde, iki sivil polisin 
otele giriş görüntülerinin bulunması, kame-
reların bu iki polis tarafından kapattırılmış 
olabileceği kuşkusunu doğurdu.

İkinci kritik kamera Harman Fırınının ka-
merasıydı. Sahibi İsmail Koyuncu, ilk gün po-
lise kameranın bozuk olduğunu, çalışmadığını 
söyledi. Polis ertesi gün tekrar gidip kamera-
ya el koydu. İncelemede, kameranın polisin 
Harman Fırın’a gittiği ilk gün formatlandığı, 
bazı görüntülerin silindiği ortaya çıktı. Bunun 
üzerine kamera, Korkmaz’ın avukatlarının da 
devreye girmesiyle Eskişehir Üniversitesi’nde 
görevli bir bilirkişiye götürüldü. Ancak sonuç 
alınamadı.

Savcı Hakan Ali Erkan kamerayı bir de 
Jandarma Kriminal Dairesi’ne gönderdi. 
Uzmanlar, kameradaki görüntüleri kurtar-
mayı başarıp olduğu gibi savcıya iade etti.”

Katilin Küstahlığı:
AKP Jargonu
Tedavi gördüğü Ankara Numune Has-

tanesi’nden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya 
katılan tutuklu sanık polis memuru Mevlüt 
Saldoğan’a Mahkeme Başkanı “Geçmiş ol-
sun” deyince salondan tepki geldi.

Saldoğan, “Dövdüğüm kişinin Ali İsmail 
olduğu ispat edilememiştir. Benim bulundu-
ğum görüntüde darp edilen Ali İsmail değil. 
Devletin güvenlik güçlerine saldırmak, halkın 
malına zarar vermek, gasp etmek hangi de-
mokraside ve yasada vardır? Bu demokratik 
bir hak kullanımı değildir. Gerçek fail ara-
nıyorsa, teşkilatımızda ve sanık sandalye-
sinde değil, Gezi’yi organize edip o gençleri 
suça sürükleyenler arasında arayın” dedi. 
Saldoğan’ın sözleri salonda büyük tepki çekti.

Katiller ne kadar yatacak?
İnfaz Kanunu’na göre hükmün 2/3’ü yatı-

lıyor, son 1 yıl denetimli serbestlik. Buna göre; 
Mevlüt Saldoğan: 10 yıl 10 ay hapis aldı. 

İnfaz 7 yıl 21 gün, 17 ay 16 gün yattı, 5 yıl 5 
ay daha yatacak.

Yalçın Akbulut: 10 yıl hapis. İnfaz 6 yıl 
6 ay 6 gün.

İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, 
Muhammet Vatansever: 6 yıl 8’er ay ha-
pis, infaz 4 yıl 5 ay, 17 ay 16 gün yattı, 2 yıl 
11 ay daha yatacaklar.

Ebubekir Harlar: 3 yıl 4 ay, tahliye 
oldu.

Şaban Gökpınar, Hüseyin Engin: Be-
raat ettiler. 

Ayrıca infaz Kanunu’na göre bütün suçlar-
da son 1 yıl denetimli serbestlik hakkı olduğu 
için, bu hapislerden 1’er yıl daha düşülecek.

GENÇLİK DÜNYASI

Ali İsmail Korkmaz’ın katilleri komik cezalar aldılar

KARAR ADİL DEĞİL, SINIFSALDIR!
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DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ:
KAMPÜS DEĞİL, KIŞLA...
Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde karakol kuran polis adeta kampüsü kışlaya çevirdi. “Biz 
kışlaya dönmüş bir üniversite istemiyoruz. Buraya eğitim almaya geliyoruz ve bir eğitim 
kurumunda polis istemiyoruz” diye öğrenciler tepki gösterdiler. Yaşam alanlarını kısıtlandığını 
belirten öğrenciler, Rektörlük binası yakınlarında bulunan karakolun tehdit unsuru olduğunu ve 
polis zırhlı araçlarının fakülte önlerinde bekleyerek, kampüs içindeki yollarda öğrencileri taciz 
etmek için tur attıklarını belirtti.

Öğrenci kartı olmayan hiç kimsenin fakülte içerisine giremeyeceği halde polislerin kartsız fakülteye 
girdiklerini hatta bazı genç polislerin öğrenci kartı çıkartarak ajan olarak derslere girdikleri iddia eden 
öğrenciler, polislerin İlahiyat Fakültesi önünde koruma amaçlı beklediklerini ve bu fakülte haricinde 
diğer fakültelerden gelen öğrencileri içeri almadıklarını söyledi.Tüm bunların yanı sıra polislerin 
sürekli kamerayla dolaştıkları, kol saatlerinde bile gizli kamera bulundukları iddia edildi. 

Yaşam alanlarının kısıtlandığını belirten öğrenciler, konuyu başta rektör olmak üzere üniversite 
yönetimi ile defalarca görüştüklerini ancak hiçbir gelişmenin yaşanmadığını belirttiler.



q Ali Oktay KAYA

HDK’nin bir bileşeni ve HDP’de 
aktif çalışan bir örgüt olarak partimi-
zin özellikle son dönemde HDP’nin 
örgütsel gelişimi ve projenin başarısı 
için görüşlerimizi belirtmek istiyoruz. 
Bu yazıyı, tartışmaya bir katkı olarak 
da algılamak mümkün.

Öncelikle, partimizin, HDK proje-
sine ideolojik, politik ve örgütsel ola-
rak sahip çıktığına tekrar vurgu yap-
makta yarar görüyoruz. Görüş, öneri 
ve katkılarımız bu çerçevede değer-
lendirilmelidir. Eleştirel yanlar içerir-
se de, bu eleştirilerin yapıcı eleştiriler 
olarak değerlendirilmesine özen gös-
terilmesini arzuluyoruz.

HDK oluşumu, on beşten fazla, 
parti, örgüt, politik yayın tarafından 
oluşturuldu. Temel amaç, Türkiye 
Devrimci Hareketi (dolayısıyla Tür-
kiye İşçi Sınıfı Hareketi) ile Kürt 
Özgürlük Hareketi’nin ortak müca-
delesini sağlayacak bir platform ya-
ratmak ve bu platformun Türkiye’nin 
demokratikleşmesi ile onun olmazsa 
olmaz bir ögesi olan Kürt ulusal so-
rununun adil ve demokratik çözümü-
ne katkı yapmasıydı. Bu amaç halen 
böyledir. Geçerliliğini yitirmemiştir. 
Türkiye’nin demokratikleşmesi ile 
Kürt sorununun çözümü ve tersi ara-
sındaki diyalektik bağ bu girişimin te-
mel mantığını oluşturuyordu. Tali gibi 
gözüken ama bir o kadar önem taşıyan 
diğer bir neden ise, dağınık olan Tür-
kiye Devrimci Hareketinin güçlerini, 
Kürt Özgürlük Hareketi’nin dinamik 
ve politikaya müdahil olan niteliği 
yolu ile etkileşime sokmak, bu yolla 
Türkiye Devrimci Hareketi’ni tabiri 
caiz ise örgütsel ve dolayısıyla siyasi 
olarak hareketlendirecek, sıçrama ya-
pacak konuma getirmekti.

HDK içinde yer alan Türkiye 
Devrimci Hareketi’nin Güçlerinin re-
formistlikle veya iktidar ile uzlaşma 
suçlaması gerçeği yansıtmıyor. Ne-
den? Çünkü, bu platformun en önemli 
özelliği iktidarı hedeflemesidir. 30 yılı 
aşkın bir süredir, NATO’nun en büyük 
ordusuna karşı silahlı mücadele yürü-

ten Kürt Özgürlük Hareketi (KÖH) ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yenişe-
medi. Yenişmeleri ne anlama gelirdi? 
Ya TSK, KÖH’ni yok edecekti, ya da 
KÖH, Türkiye Cumhuriyetinde ikti-
darı ele geçirecekti. İkisi de olmadığı 
için “yenişemedi” kavramını kullanı-
yoruz. Demek ki, KÖH’nin mücade-
lesinde utkuya ulaşmak için yapması 
gereken Türkiye’de iktidar mücade-
lesine katılmaktır. Eğer “ayrılma hak-
kını” kullanmak isteseydi, KÖH’nin 
böyle bir amacı olmazdı. Ayrı devle-

tini ilan eder yürürdü. KÖH’i, Kuzey 
Kürdistan, yani Türkiye Kürdistanın-
da bunu yapabilecek güce ulaşmıştı. 
Ancak gerek uluslararası ve bölgesel 
konjonktür, gerekse de KÖH’nin ide-
olojik ve politik yönelimi bu alternati-
fi değil, Türkiye Sorunu’nun çözümü-
nü güncel görev olarak belirledi.

Kürt siyasetini HDK içinde tem-
sil eden ve bir anlamda oluşumunun 
motorunu oluşturan güç BDP idi. 
HDP ise, Türkiye’deki seçim sistemi 
uyarınca, Hareket, Kongre veya Cep-
helerin seçimlere katılmasına yasal 
olarak el vermediği için HDK’nin bir 
anlamda aynasını oluşturan ve yüzde 
yüz temsilini yerine getirecek bir parti 
olarak kuruldu. Yani, HDP, HDK’nin 

partisi idi. BDP ise HDK ve dolaysıy-
la HDP içinde önemli bür bileşen güç 
idi.

30 Mart 2014 seçimlerinden sonra, 
Kürt siyaseti, BDP için var olan işle-
vinin dışında bir misyon belirleyerek, 
HDK ve HDP içinde yer alan tüm BDP 
üyelerinin HDP’ye geçmesine karar 
verdi. Kalanlar ise DBP adı altında 
Kürdistan’da kadro ve eğitim partisi 
olarak çalışmalarını sürdürmeye yö-
neldiler. Bu bağlamda, TBMM’deki 
BDP milletvekilleri de HDP millet-
vekili oldular. Bizce, bu karar isabet-
li ve doğru bir karar değildi. Çünkü 
HDP, HDK bileşeni bir parti değil, 
HDK’nin siyasi partiler yayasına göre 
temsilini yapan bir partiydi. Yeni du-
rumda HDK içinde kendini daha önce 
BDP’li olarak tarif eden kadrolar ve 
il, ilçe örgütleri, kendilerini nasıl tarif-

leyeceklerdi ? Burada çok ciddi örgüt-
sel bir karmaşa ve sonucunda da boş-
luk doğdu. O boşluğu doldurmak için 
pratik önlemler alınmaya çalışıldı, an-
cak bu önlemler ne HDK’nin kuruluş 
ve çalışma ilkelerine, ne de HDP’nin 
program ve tüzüğüne uygun değildi. 
Sap ile saman birbirine karıştı.

HDP, HDK Bileşenlerinin, yani 
Kongre’nin siyasi partisi iken bu sü-
reç sonunda, bağımsız, kendi karar 
organları ayrı olan ve gittikçe HDK 
ile arasındaki makası açan bir parti ni-
teliğine kavuştu. Eylül 2014’de HDP 
Parti Meclisi toplantısında “HDP Bi-
leşenleri” kavramı kullanılırken (ki o 
dönemde dahi artık HDP bileşenleri 
ile HDK bileşenleri arasında ciddi 
farklılıklar oluşmuştu), Ekim 2014 ta-
rihli Parti Meclisi toplantısında, artık 
“Bileşen” kavramının kullanılmaması 
gerektiği, yeni bir “HDP’lilik bilinci 
ve aidiyeti” oluşturulması gerekliliği 
bizzat Genel Başkan Selahattin De-
mirtaş tarafından dile getirilmiştir. 
Bunun doğru bir yaklaşım olmadığı-
nı düşünüyoruz. Biz TKP’liler olarak 
partimiz HDK’nin bileşeni olduğu 
için HDP’nin bileşeniyiz ve HDP’de 
de ilçe, il ve Merkezi organlarda gö-
rev üstleniyoruz. Siyasi Partiler Yasa-
sı öyle emrettiği için, HDP’de görev 
alan arkadaşların yasal başka bir si-
yasi partide üye olamaması doğrudur. 
Ancak bu kurala uymak için görev 
alan arkadaşların herhangi yasal bir 
partiye üyeliği varsa, formel olarak 
sadece HDP’ye üye olmaları uygula-
nabilir. Ne var ki, PM toplantısında 
dile getirilen bu değil idi.

Sonuçta, HDK sürecinde Bileşen 
olarak yer alan bir dizi siyasi parti, 
dergi ve çevre bugün HDP’de temsil 
edilmiyor ve HDP çalışmalarına ka-
tılmıyor. Bu süreç, bu güçlerin HDK 
içindeki faaliyetlerini de olumsuz 
yönde etkiledi ve kimi güçlerin HDK 
çalışmalarına ya hiç katılmamala-
rına, ya da sadece formel olarak yer 
almayı sürdürmeleri sonucunu do-
ğurdu. Bu açı, olumsuz anlamda git 
gide de açılıyor. Halbuki, HDK tüm 
tartışmaların yürütüldüğü, kararların 
alındığı ve yerelde mahalle ve semt 

Politika14 30 Ocak 2015

HDK/HDP Nasıl Yapılanırsa Başarılı Olur?
KÜRDİSTAN
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meclislerinden başlamak üzere Genel 
Meclis’e kadar tüm Bileşenlerin aktif 
katılabileceği bir yapı olmalıydı. HDP 
de bu kararların ve faaliyetlerin siyasi 
parti niteliğinde uygulayıcısı olmalıy-
dı. Tanım uyuyorsa, HDK organları 
ile HDP organlarının en alt birimden, 
en üst organa dek bire bir aynı olması 
gerekiyordu. O zaman HDP politika-
larına HDK Bileşenlerinin yüzde yüz 
katılımı sağlanır ve gerçek bir kimlik 
ve aidiyet yaratılabilir. T.B.M.M.’deki 
HDP milletvekilleri de aynı şekilde ger-
çek anlamda HDK temsilcileri olmalı, 
HDK’ye karşı sorumluluk taşımalı ve 
HDK kararlarını uygulamalıdır. HDP’li 
olmaları sadece yasaların gerekliliğin-
den ibaret olmalıdır. Böyle olduğunda, 
T.B.M.M.’de temsilci olan Vekiller, 
HDK; mahalle, semt, ilçe ve il Mec-
lislerinden başlamak üzere tabanın ira-
desinin temsilcileri olurlar. Hatta, yer-
leşim birimi ilkelerinin dışında, HDK, 
fabrika, maden, tersane ve organize 
sanayi bölgelerinde de işçi meclisleri 
oluşturmalı ve bu meclisler HDK örgüt 
şemasına entegre edilmelidir. Bir fabri-
ka meclisi, bir semt meclisi kadar söz 
ve karara katılma hakkına sahip olmalı-
dır. 18-20.000 işçinin çalıştığı bir fabri-
ka meclisi ise bir ilçe meclisi hatta ilin 
nüfusuna bağlı olarak gerekirse bir il 
meclisi statüsünde olmalıdır. Ancak bu 
şekilde Kürt özgürlük Hareketi ile Tür-
kiye İşçi Sınıfı Hareketinin ve onların 
Devrimci Güçlerinin ortak hareketi ve 
birlikteliği sağlanabilir. Ancak o zaman 
HDP bir Türkiye partisi olabilir.

HDK içinde “Bağımsızlar”ın da 
üye olmaları ve organlara seçilmesi 
doğru bir karardır. Ancak bugün Ba-
ğımsızlar ağırlıklı olarak HDP için-
de organlarda, ağırlıkla da profesyo-
nel olarak görev alarak çalışmalarını 
sürdürmektedirler. HDK’den kopuk 
gelişen bir HDP yapılanması, Bağım-
sızlar ile kimi eski BDP kadrolarının 
birlikteliği halini almıştır. Bu doğru 
bir yapılanma niteliği değildir. ESP, 
SDP, YSGP ve SYKP partileri de ağır-
lıkla çalışmalarını HDP organlarında 
yoğunlaştırmışlar, ancak HDK mec-
lislerinde aynı oranda yer almamaya 
başlamışlardır. Bu da HDP’nin ayrı bir 
kimlik ile deforme olmasının bir sonu-
cudur. Partizan, EMEP, Kaldıraç, Söz 
ve Eylem, Emek ve Özgürlük Cephesi, 
Politika v.b. gibi bir dizi politik parti 
ve siyasi çizgi ise HDP çalışmalarında, 
çalışmalar HDK’den kopuk, hatta ba-

ğımsız yürüdüğü için yer alamamakta-
dırlar. Toplantı ve eylemlere katılmak 
dışında bir katkıları olamamaktadır. 
Böyle devam ederse, toplantı ve ey-
lemlere katılma eğilimi de sürecin 
gösterdiği gibi gittikçe daha da azala-
caktır. Bu olgu ise HDK mantığına ve 
projesine uygun değildir.

 Bizce, Kürt Özgürlük ve Demok-
rasi Hareketi, HDK içinde kendi siyasi 
partisi veya dergi ismi ile tarif edilebi-
lecek siyasi çizgisi ile HDK’de temsil 
edilmelidir. Hatta gerekirse DBP ola-
rak HDK içinde yer almalıdır ve DBP 
Dicle’nin batısında da örgütlenmelidir. 
BDP’nin HDP’ye dönüşmesi doğru ol-
mamıştır. Bu hata düzeltilmelidir. Bu 
adım atıldıktan sonra, HDK Bileşen-
lerinin tümü, yeni bir ruh ile bir araya 
gelmeli, en alt birimlerden en üst or-
ganlara kadar meclislerini yeniden tüm 
Bileşenlerin katılımı ile oluşturmalıdır. 
HDP organları da il, ilçe ve merkezi 
anlamda bu sürece paralel olarak tek-
rar oluşturulmalı, Vekillere de HDP’li 
olmalarına rağmen HDK’lilik bilinci 
yeniden aşılanmalıdır.

 Böyle bir adım atıldığında, hem 
gerçek anlamda Kürt Özgürlük ve De-
mokrasi Hareketi ile Türkiye İşçi Sınıfı 
Hareketi’nin birlikteliği sağlanabilir, 
hem de bugüne kadar HDK’ye mesa-
feli durmuş kimi siyasi oluşumlar ve 
kişiler HDK çalışmalarına kazanılabi-
lir. Bu öneri bir seçim politikası öneri-
si değildir. Türkiye toplumunun, sınıf 
ve ezilen halklar temelinde niteliksel 
ve niceliksel olarak güçlü bir şekilde 
örgütlenmesinin politikasıdır. Parla-
mento dışı mücadele ile parlamenter 
mücadelenin uyumunun garantisidir. 
Böyle bir adım, 2015 Genel Seçimleri 
açısından, iktidar adayı güçlü bir oda-
ğın yaratılması sonucununun siyasi 
yaşamdaki doğal karşılığı olacaktır. 
Kürt Özgürlük ve Demokrasi Hareke-
ti açısından ise aynı zamanda, kendi 
partisi (DBP, BDP veya adı ne olursa) 
ile HDK/HDP içinde yer alarak ge-
rek Kürdistan’da gerekse Türkiye’nin 
diğer bölgelerinde AKP’nin çaldığı 
Kürt oylarının kazanılmasını sağla-
yacaktır. Geç kalınmış değildir, seçim 
gerekçesi öne sürülerek bu konu er-
telenmemelidir. Çünkü her erteleme 
sorunları daha fazla içinden çıkılmaz 
hale getirmekte ve bu önlemler acil 
olarak alınmazsa HDK projesi hayal 
kırıklığı ile sönümlenecektir. Halbuki, 

Türkiye’deki siyasi konjonktürün tam 
tersine ihtiyacı var. Egemen güçlerin; 
AKP’si, Ergenekoncuları, “sol” gözü-
ken Kemalistleri, CHP’si ve Cemaat 
ile birlikte rejimi, “Cumhuriyeti”, ye-
niden şekillendirme projeleri karşısın-

da niteliksel ve niceliksel olarak güçlü 
bir HDK’ye ihtiyaç var.

(www.türkiyekomünistpartisi.org 
sitesinden alınmıştır. TKP Merkez Organ’ı 
ATILIM gazetesinin Ocak 2015 sayısında 

yayınlanmıştır.)

KÜRDİSTAN

İGD’nin Manisa’daki 
39. Kuruluş Yıldönümü
Toplantısı Hakkında
Başlıkta anılan toplantını haberi için sayfalarımızı açacağımızı ve objektif 

habercilik temelinde toplantıyı düzenleyen komitenin bize ileteceği haber ve 
fotoğrafı kullanacağımızı beyan ettik. Komite, Sami Akalın’ı bu konuda görev-
lendirmiş ve biz de onu uyguladık. Belirlenenin dışında ne bir fotoğraf ne de bir 
haber metni kullanmadık. Biz yazsaydık, haber metnini farklı yazardık. Ancak 
saygı gösterdik ve bastık. Sadece, bizzat İzmir’den bir katılımcının araması sıra-
sında bize Mehmet Utku arkadaşın da katıldığını ve o kadar isim sıralandıktan 
sonra, kendisinin adının anılmamasının saygısızlık olacağını iletmesiyle Mehmet 
arkadaşın adını biz ekledik. Hatamız geçmiş görevini sormamaktı. Kendisi bir ön-
ceki dönem YK Sekreteri olarak görev yapmış, biz ise Başkan yazmışız. Hatamızı 
düzeltiyoruz ve hem kendisinden hem de bu konuda bizi uyaran arkadaşlardan 
özür diliyoruz. Onun dışında redakte etme hakkımızı saklı tutarak, gerçekle bağ-
daşmadığından “tarihsel TKP” gibi bir olguyu kabul etmediğimizden, bu nite-
lemeyle ifade edilen bir katılımcının nitelemesini kaldırdık. Bu konuda bize bir 
duyum gelmedi ama biz yazalım. Ya haberi tümden koymayacaktık, ya da bunu 
yapacaktık. Bunun dışında yazı, komite görevlisi arkadaşın bize ilettiği gibi aynen 
basılmıştır. Farklı rahatsızlıklar varsa düzenleme komitesi çerçevesi temelinde de-
ğerlendirilmesini öneririz.

Şimdi gelelim bizim yaklaşımımıza. Bu haber metninde yukarıda değindi-
ğimiz bir “hata” mı bizi rahatsız ediyor? Biz bu toplantıya katılanların bugünkü 
politik duruşlarını sorguladık mı? Konu bu ayrıntıya gelse, herhalde orada adı sa-
yılabilecek katılımcıların sayısı bir elin parmağını geçmezdi. Dolayısıyla, bizce ele 
alınması gereken çok daha önemli sorunlar, politik duruş ile ilgili tartışmalar, bu-
gün sendikal hareketin içinde bulunduğu konumu aşmak için yapılması gereken 
çalışmalar, işçi sınıfının bilimsel dünya görüşü temelinde örgütlenmesinin geliş-
tirilmesi gereksinimleri konusunda atılması gereken adımlar varken bu noktalara 
takılmak çok da doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor. Biz bu toplantıda, toplantı ön-
cesi Cizre’de sorgusuz sualsiz infaz edilen 12 yaşındaki çocuk hakkında; Kobane 
direnişi hakkında; Metal işçilerinin direnişi hakkında; Türkiye Komünist Partisi’nin 
Ege Bölgesinde örgütlenmesi hakkında neler konuşulduğunu, görüşüldüğünü, 
kararlaştırıldığını merak ederdik. 34 sene öncesinin İlerici Gençler’i bugün genç-
liğin sorunları temelinde ne önerdiklerini herhalde o toplantıda konuşmuşlar-
dır. Bu konudaki görüş ve önerileri merakla bekledik. Eğer, “Bizim amacımız bu 
değildi. Haberde de yazdığı gibi, bugün nerede durduğuna bakılmaksızın bir araya  
geldik” diyorsak... Keşke bu toplantının adı farklı belirlenseydi deriz. Çünkü, İGD, 
günümüze dair bu denli duyarsız ve işçi sınıfının bilimsel dünya görüşüne uzak 
insanların örgütü değildi.

Hata ettiysek kusura bakmayın ama bir isim etrafında koparılan fırtınalar bizi 
de düşüncelerimizi açık ifade etme konusunda teşvik etti. Biz nasıl yazdıklarınıza 
katılmasak da saygı duyuyorsak, aynı davranışı sizlerden de beklemek hakkımız-
dır.

Saygılarımızla...

Politika 
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Dünya çapında 1 milyar insan açlık sı-
nırında yaşıyor. Her 19 saniyede bir çocuk 
açlık, hastalık, savaş sonuçları veya ekolo-
jik felaketler nedeniyle yaşamını yitiriyor. 
900 milyon civarında insanın temiz içme 
suyuna ulaşımı olanaksız. Örneğin 2013 
yılında kişi başına düşen su kullanım orta-
laması ABD’de 4.500 litre ve Almanya’da 
1.300 litre iken, Libya’da 55, Ruanda’da 
48 ve Uganda’da 37 litreydi. Dünya ça-
pında kullanılan suyun yüzde 70’i ziraata, 
yüzde 22’si sanayiye harcanırken, hane 
başına harcanan oran sadece yüzde 8’di. 
Örneğin tek bir Hamburger’in üretim sü-
reci için 11 bin litre su harcanmaktadır 
– bu miktar Bangladeş’in varoşlarından 
birisinde yaşayan 500 kişinin günlük su 
harcamasına eşittir.

Yoksul ülkelerdeki koşulların dayat-
masıyla zorunlu hâle gelen emek göçü, 
yüzlerce milyon insanın yurdunu ve ai-
lesini terk edip, dünyanın muhtelif yerle-
rinde ucuz işçi olarak çalışmak zorunda 
kalmasına neden oluyor. Bu ülkeler içeri-
sindeki emek göçü için de geçerli. Örne-
ğin sadece Çin Halk Cumhuriyeti’nde 336 
milyon Çinli göçmen işçi olarak çalışmak 
zorunda. Savaşlar ve silahlı ihtilaflar ne-
deniyle milyonlarca insan mülteci olarak 
yollara dökülüyor, her gün yüzlerce insan 
katlediliyor, insanlık mirası sayılan tarihi 
yapılar yok ediliyor. 1 milyarı aşkın insan, 
tam gün çalışmalarına rağmen, günde 2 
Dolar maaşla geçinmek zorunda bırakılı-
yor. Doğal kaynakların yanı sıra, yaşamın 
neredeyse her alanı kapitalist sermaye 
birikiminin hizmetine sokuluyor, ziraat 
tekellerin elinde sanayileştirilerek, mono-
kültürler hakim kılınıyor ve dünya çapında 
milyonlarca dönümlük araziler yakıt üreti-
mi için yetiştirilen bitkiler ekilerek, gıda 
üretiminin dışında bırakılıyor. Tarımın ve 
hayvancılığın uluslararası tekellere peşkeş 
çekilmesi, dünya çapındaki beslenme ve 
gıda maddeleri krizini derinleştiriyor.

Dünya çapında zenginliğin
dağılımı

Diğer yanda dünya nüfusunun yakla-
şık yüzde 15’inin yaşadığı gelişmiş kapi-
talist ülkeler, dünya çapında yaratılan top-
lam zenginliğin yaklaşık yüzde 85’ine el 
koyuyor, hammadde ve enerji kaynakları 
üzerindeki hakimiyetlerini sürdürüyorlar. 
Bu hakimiyetin devamı ve genişletilmesi 
için yürüttükleri politikalar ve körükledik-
leri savaşlar, yukarıda anılan sonuçlara yol 
açıyor.

 Yukarıdaki grafik dünya çapında ya-
ratılan zenginliğin dünya nüfusu arasın-
da nasıl dağıldığını gösteriyor. Britanyalı 
yardım ve gelişme örgütü Oxfam’ın son 
araştırması şu sonuçları ortaya çıkardı:

1. 1 milyon Dolar’dan fazla paraya 
sahip olan insanların dünya nüfusu arasın-
daki oranı sadece yüzde 1. Bunlar toplam 
zenginliğin yüzde 41’ine sahipler.

2. 100.000 ile 1 milyon Dolar arası 
servete sahip olanların oranı ise yüzde 8. 
Bu yüzde 8’lik kesim toplam zenginliğin 
yüzde 42’sini elinde tutuyor.

3. 10.000 ile 100.000 Dolar arası pa-
raya sahip olanların oranı, yüzde 22’nin 
biraz üstünde ve bu kesim toplam zengin-
liğin yüzde 17’sine sahip.

4. Geriye kalan yüzde 69’luk kesim, 
yani dünya nüfusunun çoğunluğu orta-
lama olarak 10.000 Dolar’a kadar paraya 
sahip. Dünya çapında yaratılan toplam zen-
ginliğin ise sadece yüzde 3’ünü ellerinde 
tutuyorlar. Ancak yüzde 69’luk kesimin 
büyük bir çoğunluğu 10.000 Dolar’lık or-
talamadan çok daha azına sahipler.

Sadece bu gerçekler, dünya çapındaki 
yoksulluğun artması ile neoliberal politi-
kaların ve silahlanmanın doğrudan bağlan-
tılı olduğunu kanıtlamaya yetiyor. Aradaki 
bağlantı uzun zamandan beri bilinen bir 
gerçek. Soğuk savaşın tüm hiddetiyle de-
vam ettiği 1970 yılında Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) aldığı 2626 
nolu kararıyla, AGİT üyesi ülkelere Gayri 
Safi Milli Hasılalarının yüzde 0,7’sini ge-
lişme yardımı bütçelerine ayırma yüküm-
lülüğünü getirmişti. Bu karar ile özellikle 
gelişmiş kapitalist ülkeler, gelişmekte olan 
ülkelere kaynak aktaracaklardı. Ancak 
yüzde 0,7 kararı hiç bir zaman yerine geti-
rilmedi. 2013 yılına gelindiğinde, gelişme 

yardımına ayrılan toplam bütçe yüzde 0,3 
oranındaydı.

Benzer bir şekilde 2000 yılında önem-
li bir karar alınmış ve en geç 2015 yılında 
dünya çapında aşırı yoksul ve açlık çeken 
insanların sayısının yarıya indirilmesi he-
defi açıklanmıştı. »Milenyum Kararları« 
olarak tarihe geçen bu proje çerçevesinde 
Dünya Bankası gibi kurumların yaptığı 
araştırmalarda, projenin hedefine ulaşması 
için yılda 121 ile 189 milyar Dolar harca-
ma yapılmasının yeterli olacağı tespiti ya-
pılıyordu. Ancak bu proje de hedefine ulaş-
madı. Aksine, aşırı yoksul ve açlık çeken 
insanların sayısı arttı. Halbuki sadece Batılı 
ülkelerin silahlanma bütçelerinde yapacak-
ları küçük tasarruflar dahi, proje hedefine 
ulaşılmasına katkı sağlayabilirdi.

Dünya çapındaki silahlanma 
harcamaları

(Kaynak: Stockholm Barış Araştırmaları Ens-
titüsü SIPRI)

Merkezi Stockholm’de olan SIPRI 
enstitüsünün verileri, dünya çapında si-
lahlanmaya harcanan paraların 2000 ile 
2013 yılları arasında yüzde 52 artarak 
yılda toplam 1,7 trilyon Dolar’a ulaştığını 
gösteriyor. Özellikle NATO üyesi ülke-
lerin (ABD, Almanya, Britanya, Fransa, 
İtalya) silahlanma harcamalarındaki payı 
yüzde 55 ile dikkat çekiyor. Aynı şekilde 
AB üyesi ülkelerin de harcamaları hayli 
yüksek: 27 AB üyesi ülkenin 2013’de si-
lahlanmaya harcadıkları para toplam 279 
milyar Dolar.

AB üyesi ülkelerle ilgili olan sayılar, 
Lizbon Sözleşmesi ile üye ülkelere silah-
lanma zorunluluğunu getiren AB’nin, ken-
di üyelerinin borç krizi batağına saplanma-
larına neden olduğunu gösteriyor. Örneğin 
2013 Nisan’ında açıklanan “Transnational 
Institute (TNI)” raporu, bilhassa İspan-
ya, Kıbrıs ve Yunanistan’ın borç krizine 
girmelerinin en önemli nedeninin silah-
lanmaya ayrılan bütçeler olduğu tespitini 
yapıyor. Rapora göre, AB üyesi ülkeler, 
krizlere rağmen silahlanma bütçelerinin 
yüksekliğini hemen hemen aynı düzeyde 
tutarken, sosyal giderlerde aşırı tasarruflar 
yapıyorlar.

SIPRI’nin verilerinde yer alan harca-
malara baktığımızda, silahlanma için har-
canan her 10 Dolar’dan birisinin gelişme 
yardımına ayrılması durumunda, dünya 
çapında yoksulluğa ve açlığa karşı büyük 
başarıların elde edilebileceğini görebiliriz. 
Ancak kapitalist kâr mantığı ve bu man-
tık çerçevesinde kapitalist üretim tarzını 
her yerde hakim kılma tandansı, böylesi 
bir adımı olanaksızlaştırıyor. Aksine, yok-
sulluğun ve açlığın daha geniş kesimleri 
esaret altına almasının koşulları yaratılı-
yor. Verilere, özellikle 2000 ve 2013 yıl-
ları arasındaki silahlanma harcamalarına 
yakından baktığımızda, sadece 11 ülkenin 
dünya çapında yapılan silahlanma harca-
malarının yüzde 75’inden sorumlu oldu-
ğunu görebiliriz. 21. Yüzyıldaki insanlığın 
utanç abidesi olarak tanımlayabileceğimiz 
açlığın ve yoksulluğun temel nedenleri 
olan savaşların, silahlı ihtilafların, ekolo-
jik yıkımların ve küresel sömürünün asıl 
sorumlularının aynı ülkeler olması da hiç 
şaşırtıcı değil.

Tablo, en fazla silahlanma harcaması 
yapan 10 ülkeyi göstermektedir. Tabloda, 
SIPRI’nin yaptığı hesaplara göre 2000 ile 
2013 yılları arasında harcamaların nasıl 
bir gelişme izledikleri görülmektedir. Bu 
verilerle, günümüzde dünyanın muhtelif 
coğrafyalarındaki silahlı ihtilafları ve ça-
tışmalı süreçleri üst üste koyduğumuzda, 
hammadde ve enerji kaynakları ile dün-

Silahlanma, yoksulluk ve savaşlar
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 Silahlanma Toplama
Ülke bütçesi göre oranı
 (milyar USD) (yüzde)
ABD 618,0 36,4

Fransa 62,0 3,7

Britanya 56,0 3,3

Almanya 49,0 2,9

İtalya 32,0 1,9

Çin HC 171,0 10,1

Rusya 84,0 5,0

Suudi Arabistan 62,0 3,7

Japonya 59,0 3,5

Hindistan 49,0 2,9

Güney Kore 32,0 1,9

Dünyanın geri kalanı 299,0 17,6



ya piyasaları üzerindeki hakimiyet kav-
gasının hangi güçler arasında sürmekte 
olduğunu görebilmekteyiz. Tablo ile il-
gili ufak bir açıklama yapmak gerekirse, 
Japonya ve Almanya’nın azalma olarak 
görülen harcamaları, bu ülkelerdeki bütçe 
kalemlerinde yapılan değişikliklerle ilgili 
olduğunu söylememiz gerekir. Örneğin 
Almanya’nın üniversitelere ve bilimsel 
araştırma kurumlarına, askeri teknoloji 
geliştirme çalışmaları ve araştırmaları için 
ayırdığı devasa bütçeler, silahlanma büt-
çeleri içerisinde yer almamaktadır. Alman-
ya’daki üniversiteler devlet bütçelerinden 
aldıkları paralarla silah tekellerinin üretim 
kapasitelerini geliştirmeye, İnsansız Hava 
Araçları ve iletişim, roket sistemleri gibi 
yeni teknolojilerle donatılmalarına yara-
yan çalışmalara yoğunlaşıyorlar. Sonuç 
itibariyle bu alanda yapılan araştırma ve 
geliştirme çalışmaları silahlanma çabaları-
nın bir parçasıdır ve tabloda görülen azal-
ma izafidir.

Silahlanmaya en fazla para
harcayan 10 ülke
Harcamalar 2011 döviz kurları hesa-

bıyla milyar Dolar olarak tespit edilmiştir:

Bu tablodan görüldüğü gibi ABD si-
lahlanma harcamalarını 13 yıl içerisinde 
yüzde 57 artırırken, stratejik rakipleri Çin 
(yüzde 363) ve Rusya (yüzde173) kendi-
lerini dünya çapında karşılaşacakları yeni 
ihtilaf ve çatışmalara hazırlamaktadırlar. 

ABD, Çin, Güney Kore, Hindistan ve 
Japonya’nın silahlanma harcamaları göz 
önünde tutulduğunda, Pasifik bölgesinin 
geleceğin en önemli ihtilaf bölgesi olacağı 
tahmin edilebilir. Çin’i diğer ülkelerden 
ayıran bir özellik, yaptığı harcamaları 

kendi ulusal askerî-sınaî kompleksini ge-
liştirmek için kullanması gerçeğidir. Baş-
ka ülkelerden genellikle yüksek teknoloji 
ürünleri ithal eden Çin 
haricinde, hemen he-

men bütün diğer ülke-
lerin yaptıkları harca-
maların kaymağını ise 
Batılı, yani ABD’li, 
Almanyalı, Britanyalı 
ve Fransız silah tekel-

leri yemektedir. Bunu da aşağıdaki tablo 
göstermektedir:

Dünyanın en büyük 
20 silah tekeli
Burjuva basını silah satışlarının ülke 

ekonomilerine katkıda bulunduğu ve is-
tihdam yarattığı yalanını oldum olası iş-
lemektedir. Halbuki silah sanayinin ülke 
ekonomisi ve toplumsal etkileri açısından 
ciddiye alınabilecek bir etkisi bulunma-
maktadır. Örneğin Almanya’da silah sa-
nayinde yaratılan istihdam 20 bini aşma-
maktadır. Buna karşın sadece otomotiv 
sektörü 740 bin kişilik istihdam yaratmak-
tadır. Klasik silah sanayi, diğer ülkelerde 
olduğu gibi, Almanya’da da neredeyse 
tamamen devlet bütçelerinden sübvanse 
edilmektedir. Örneğin Federal Savunma 
Bakanlığı’nın bütçesinde “yatırımlar” ka-
lemi altında not edilen 10 milyar Euro’nun 
yüzde doksanı silah tekellerine devlet kat-
kısı olarak verilmektedir.

Sonuç yerine: 
Eldeki veriler, yoksulluğun dünya ça-

pında giderek yaygınlaşması, insanın ve 
doğanın sömürülmesinin derinleşmesi, 
gezegenimizin geleceğinin tehlikeye gir-
mesi ve yaşamın her alanının kapitalist 
kâr mantığının hizmetine sokulması ile si-
lahlanmanın ve savaşların doğrudan bağ-
lantılı olduğunu kanıtlıyor. Alman düşü-
nür Max Horkheimer bir konuşmasında, 
“kapitalizmden bahsetmeyen, faşizmden 
hiç bahsetmesin” demişti. Biz de benzer 
şekilde, yoksulluktan bahsedenin, kapita-
lizmden ve emperyalizmden bahsetmesi 
gerekir diyoruz. Yoksulluğun kökünün ka-
zınmasının, savaşların bitirilip, barışçıl bir 
geleceğin kurulmasının yolu, kapitalizmin 
aşılmasından ve işçi sınıfının iktidarında 
sosyalizmin kurulmasından geçmektedir. 
Çıplak sayıların en doğru tercümesi budur.
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Egemenlerin 
rövanşizmi

Bundan 70 yıl önce, 27 Ocak 1945’de 
Kızıl Ordu başta Auschwitz olmak üzere Po-
lonya’daki üç toplama kampında bulunanları 
özgürleştirmişti. 1940 – 1945 yılları arasında 
sadece Auschwitz’de en az 2,8 milyon insan 
katledilmişti. Auschwitz bugünkü kuşaklara 
Alman faşizminin vahşi yüzünü hatırlatan 
en önemli sembollerden birisi hâline geldi. 
Buna rağmen Polonya hükümeti bu yıl ya-
pılacak olan anma etkinliklerini tarihsel ger-
çekleri ters yüz etmek için kullanacak.

Polonya’daki gerici ve Leh milliyetçi-
si hükümet, anma etkinliklerine Almanya 
cumhurbaşkanı Joachim Gauck başta olmak 
üzere, NATO ülkelerinin devlet ve hükümet 
başkanlarını davet ederken, Auschwitz’i 
kurtaran ve Hitler faşizminin yenilgiye uğra-
tılmasına en fazla katkıyı sağlayan Sovyetler 
Birliği’nin ardılı olan Rusya’nın devlet başkanı 
Wladimir Putin’i davet etmedi.

Elbette Putin ne Sovyetler Birliği’nin, ne 
de savaşın asıl yükünü taşıyan Sovyet insan-
ları ile Kızıl Ordu’nun resmî temsilcisi değil. 
Aksine, Putin Rusya’daki kapitalist restoras-
yonu hızlandıran sermaye fraksiyonlarının 
temsilcisi, belki de en önemli aktörlerden 
birisi. Ancak, nasyonalsosyalist Almanya’nın 
hukuki ardılı olduğunu kabul eden ve bugün 
yeniden “dünya gücü” olmaya çalışan emper-
yalist Almanya Federal Cumhuriyeti’nin en 
üst düzeyde temsil edildiği bir anma etkin-
liğinde Rusya’ya yer verilmemesi, tam anla-
mıyla siyasî ve ahlaki bir skandaldır.

Aslında bu adımı egemenlerin rövanşiz-
mi olarak nitelendirmek gerekiyor. Sovyet-
ler Birliği’nin, daha doğrusu dönemin tek 
sosyalist ülkesinin, yani işçi sınıfı iktidarının 
büyük kayıplara ve tarifsiz acılara rağmen 
Polonya’yı faşizmin pençesinden kurtarmış 
ve Avrupa’da faşist barbarlığa nihâyet vermiş 
olması, 70 yıl sonrasında dahi burjuvaziyi 
ve genel olarak kapitalist ülkeleri rahatsız 
etmektedir. Dünyayı kan gölüne çeviren 
faşizmi dize getirenin ve emperyalist plan-
ları boşa çıkaranın sosyalizm olduğu gerçe-
ği unutturulmak istenmektedir. Sovyetler 
Birliği’nin faşizme karşı verilen mücadelede 
27 milyon yurttaşını kaybettiği gerçeği, tek 
kelime ile anılmamaktadır.

Bu yaklaşım Batı emperyalizminin Doğu 
Avrupa politikalarından bağımsız ele alına-
maz. Baltık ülkeleri, Polonya ve Ukrayna’daki 
yeni burjuvaziyi kendilerine bağlayan ABD 
ve AB emperyalizmleri, Rusya’yı NATO stra-
tejileri çerçevesinde dünyanın muhtelif böl-
gelerinde körükledikleri ihtilaflarda kendi 
yanlarına çekmek için ellerindeki tüm kozları 
oynamaya çalışmaktadırlar. Rövanşizm hem 
bu açıdan, hem de hâlâ korktukları sosya-
lizm hayaletinden ebediyen kurtulmak için 
kullanılan bir araç hâline getirilmiştir. Bu 
aynı zamanda, geleneksel Rus düşmanlığı ile 
birlikte Polonya ve diğer ülkelerdeki serma-
ye diktatörlüklerini sürdürmeye yarayan bir 
egemenlik aracıdır.

Egemenlerin tarih rövanşizmi ve sos-
yalizmi karalama çabaları boşuna. İnsanlık, 
faşist barbarlığa karşı en etkin mücadele-
yi verenleri unutmadı henüz. Komünistler 
var olduğu müddetçe de, Kızıl Ordu’nun ve 
Sovyet insanının faşizmi yenilgiye uğratması 
unutulmayacaktır.

Ülke 2000 2005 2010 2013 Artış
         (yüzde)

Dünya çapında toplam 1.118,8 1.416,5 1.731,8 1.701,8 52

Amerika Birleşik Devletleri 394,2 579,8 720,3 618,7 57

Çin Halk Cumhuriyeti 37,0 71,5 136,3 171,4 363

Rusya 31,1 46,5 65,8 84,9 173

Suudi Arabistan 27,6 34,8 47,9 62,8 128

Fransa 61,8 65,1 66,3 62,3 1

Japonya 60,3 61,3 59,0 59,4 -1

Britanya 48,0 58,2 62,9 56,23 17

Almanya 50,6 47,0 49,6 49,3 -3

Hindistan 27,7 36,1 49,2 49,1 78

Güney Kore 20,0 24,7 29,9 32,3 61

2013                       Tekel adı                           Toplam cirosu        Silahlanma                   Ülke
liste                                                                     (milyar Dolar)       ürünlerinin
sırası                                 cirodaki oranı

1 Lockheed Martin 45,4 % 89,3 ABD

2 Boeing 86,6 % 36,9 ABD

3 BAE Systems 28,0 % 94,0 Britanya

4 Raytheon 23,7 % 93,0 ABD

5 Northtop Grumman 24,7 % 79,1 ABD

6 General Dynamics 31,2 % 60,3 ABD

7 Airbus Group 81,2 % 20,4 Almanya/Fransa

8 United Technologies 62,6 % 19,0 ABD

9 Thales 19,5 % 56,3 Fransa

10 Finmeccanica 22,0 % 49,6 İtalya

11 L-3 Communications 12,6 % 81,9 ABD

12 Almaz-Antey 8,3 % 100,0 Rusya

13 Huntigton Ingalls Industries 6,8 % 93,0 ABD

14 Rolls-Royce 25,4 % 24,1 Britanya

15 Honeywell 39,1 % 12,5 ABD

16 DCNS 4,6 % 100,0 Fransa

17 Textron 12,1 % 35,0 ABD

18 Booz Allen Hamilton 5,8 % 71,2 ABD

19 General Electric 146,0 % 2,8 ABD

20 Exelis 4,8 % 85,0 ABD

(Kaynak: Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI)



q  Kemal ATAKAN

25 Ocak 2015’de gerçekleşen Yuna-
nistan Genel Seçimleri sonrası Türkiye’de 
“zafer” çığlıkları atılmaya başlandı? Ger-
çekten öyle mi? Kimisi bize “ortodoks”, 
“tutucu”, hatta “Stalinist” diyebilir. Eğer, 
düşüncelerimiz bu arkadaşlarımızda böyle 
bir izlenim uyandırıyorsa, varsın desinler. 

Kimsenin hevesini, sevincini kursa-
ğında bırakmak istemeyiz ama ne yazık ki 
mesele sınıfsal bakış açısına gelince biz 
de görüşlerimizi ifade etmekten imtina et-
memeliyiz diye düşünüyoruz. 

Biz bu gelişmeleri tehlikeli görüyo-
ruz. Önce şu tespiti yapalım. Kapitalist 
ülkelerdeki krizden ve bu krizin önümüz-
deki dönemlerde keskinleşeceğinden do-
layı işçi sınıfı hareketlerinde bir gelişme 
ve yükselme eğrisi tespit ediliyor. Sendi-
kal hareket gelişiyor, grevler, direnişler 
yaygınlaşıyor, Komünist Parti’ler bu mü-
cadelelerde önemli rol oynuyor ve sınıf 
içindeki etkinliklerini artırıyorlar.  Burju-
vazi bunu “sol güçlerin yükselişi” olarak 
niteliyor. Bizce, gerçekte var olan, sınıf 
hareketinin yükselişinin burjuvazi tarafın-
dan kontrol altına alınma çabasıdır. Yuna-
nistan’daki SYRİZA hareketi tam da bu 
stratejinin uygulamasıdır. Bırakın “sol” 
olarak nitelemeyi, üstüne üstlük önüne bir 
de sıfat ekleyerek “radikal sol” niteleme-
sini seçmeleri boşuna değil.

Geçmişte “Sosyal Demokrat-
lar”

 İşçi sınıfının devrimci hareketinin 
ilk bölünmesi sosyal demokratlar ile ko-
münistlerin II. Enternasyonal sürecinde 
ayrışması olmuştur. Sosyal Demokrat 
partiler “Devrim mi Reform mu” sorusu-
na “Reform” yanıtını vermişler ve bunu 
kendilerine göre Marksist bakış açısı ile 
gerekçelendirmişlerdir. Uzun süre, on yıl-
lar boyunca, sınıf hareketini bölücü, pa-
sifleştirici rol oynayan sosyal demokrat 
hatta sosyalist parti adını taşıyan bu güç-
ler, zaman içinde Marks’ın, önce politik, 
sonra da ekonomik tahlillerinden tama-
men uzaklaşmışlardır. Bugün Keynes’in 
ekonomik görüşleri sosyal demokrat par-
tilerin temel ekonomik görüşlerini oluş-
turuyor, buna bağlı olarak politik olarak 
da kapitalist sisteme entegre olarak birer 
burjuva partisi niteliğine kavuşmuşlardır. 
Sosyal Demokrat’lar on yıllarca sınıfı 

sözde “sol” söylemlerle yanıltmışlar ve 
işçi sınıfından, geniş emekçi kesimlerden 
destek almayı becerebilmişlerdir. Bugün 
dahi hala kısmen bu etkileri sürmektedir. 
Sendikalar içinde de bu böyledir. Kong-
relerinde, toplantılarında “sol” söylem 
kullanıp, burjuva iktidarının bir bileşeni 
olduklarından “tepede” farklı anlaşmalar 
gerçekleştirmektedirler. Aslında “kılçık-
sız” burjuva partileri niteliğinde olmala-
rına rağmen işçi sınıfını kısmen yanıltma-
yı sürdürebiliyorlar. Ancak genel olarak 
Sosyal Demokrat partilerin ipliklerinin 
pazara çıktığını, yani gerçek yüzlerini 
gizleyemediklerini belirtebiliriz. Sosyal 
Demokrasi’nin dünyadaki en önemli par-
tisi Alman SPD’sinin 1969’da “Godes-
berg Programı” olarak kabul ettiği yeni 
programında “işçi partisi olmaktan halk 
partisi olmaya” dönüşüm kararı alınır ve 
“Marksizme mesafe konulduğu” resmen 
açıklanır. Bu aktardıklarımız Türkiye açı-
sından da böyledir. Türkiye’de hala belli 
emekçi kitlelerin, köylülerin, sendikacı-
ların, alevi toplumunun aslında sosyal 
demokrat dahi olmayan CHP’ye destek 
vermeleri gerçeğine de burada kısaca bir 
daha vurgu yapalım. Veya AKP’nin bu 
kadar geniş kitlelerin oyunu hangi “sos-
yal politikalara” vurgu yaparak aldığını 
hatırlatalım. 

Yakın Geçmişte “Yeşiller”
Sosyal demokratların tam olarak ipliği 

pazara çıkınca, özellikle 60’lı yılların so-
nunda ve 70’li yıllarda, ABD’nin Vietnam 
yenilgisi, Anti-Emperyalist gençlik hare-
ketlerinin dünya çapında yaygınlaşması 
ve bu anti-emperyalist hareketlerin kıs-
men de olsa, süreç içinde sınıf hareketi ile 
birleşmeleri, Kapitalist ülkelerde Komü-
nist Partilerin güçlenmesi ve yığınsallaş-
ması, burjuvaziyi yeni arayışlara girmeyi 
ve sınıf hareketini bölmek için yeni araç-
lar yaratma çalışmalarına yönlendirdi. O 
dönemde anti-emperyalist olmak aynı za-
manda anti-faşist olmak demekti. Ve em-
peryalist-kapitalist düzene karşı çıkmak 
doğrudan veya dolaylı olarak Sovyetler 
Birliği ve Dünya Sosyalist Sistemi’nin 
yanında olmak demekti. Anti-emperya-
list olmak sınıfsal olarak işçi sınıfının 
yanında saf tutmak demekti. Özellikle 
ABD’nin Vietnam yenilgisinden sonra 
silahlanma yarışına hız vermesi, önce 
nötron ardından da atom silahlarının Sov-
yetler Birliğine karşı kullanımının somut 
olarak planlanması tüm kapitalist dünya-

da yığınsal ve etkin bir Barış Hareketi 
yaratma sonucunu doğurdu. Ve herkes 
biliyordu ki, bu Barış Hareketi’nin belir-
leyici gücünü Komünist Partiler oluş-
turuyordu, hem de en geniş, anti-faşist, 
anti-emperyalist, barış güçlerinin birliğini 
sağlayarak. Tam da bu dönemde “Yeşiller 
Hareketi” ortaya çıktı. Yeşiller hareketi, 
barış hareketinin en güçlü olduğu Federal 
Almanya’da başladı. Kurucular arasında 
da NATO’da sekreter olarak çalışan Pet-
ra Kelly ile eski bir NATO generali olan 
Gerd Bastian olacaktı. Bu hareketin en 
belirgin özelliği, barış hareketinin içinde 
yer almak, özellikle gençliği komünist 
olma eğilimlerinden uzak tutarak, sos-
yalist ülkelerin de en az emperyalist ül-
keler kadar barışı tehdit ettikleri fikrini 
işlemekti. Hatta Yeşiller kurucusu Petra 
Kelly’nin turist kılığında giderek Demok-
ratik Almanya Cumhuriyeti’nin Başkenti 
Berlin’in en tanınmış meydanı olan Ale-
xanderplatz meydanında illegal pankart 
açıp fotoğraflarının tüm dünyaya yayıl-
ması hatırlardadır. Pankartta da sosyalist 
ülkeleri hedefleyen ve orada sosyalist 
iktidarlara ve onların barış politikalarını 
hedef alan “Kılıçları eritin pulluk yapın” 

(sanki silahlanma yarışını sosyalist 
ülkeler başlatmış gibi), sloganının 
öne çıkarıldığını ve o temelde özel-
likle DAC’de bir muhalefet hareketi 
yaratma çabaları unutulmamalıdır. 
Bu slogan temelinde bir amblem de 
hazırlanıp, o çerçevede bir örgütlen-
me çabası mevcuttu. 

Yeşiller bu çalışmaların sonun-
da 1983 yılında ilk defa Federal 

Alman Parlamentosuna girdiler. O dö-
nemde de kamuoyunda “radikal solcular” 
meclise girdi propagandaları yapılmış-
tı. Petra Kelly ve Gert Bastian dışında 
iki isim daha sivrilmişti. Bunların biri 
“Kızıl Ordu Fraksiyonu-RAF” sempati-
zanı Joschka Fischer ve RAF’ın “efsa-
ne” avukatlarından, Ulrike Meinhof ve 
Hannes Baader’in avukatlarından Otto 
Schily idi. Hatta, Joschka Fischer seçim-
den sonra ilk Hessen Eyalet Parlamento 
oturumunda yemin etmeye bacağında kot 
pantolon ve ayağında spor ayakkabılar 
ile girmişti. Sonra ne oldu? Görevleri bit-
tikten sonra Petra Kelly ile Gert Bastian, 
birlikte yaşadıkları evde birlikte “intihar” 
ettiler. Bugün kimse bu faili meçhul cina-
yet üzerine konuşmuyor. Otto Schily 90’lı 
yıllarda sosyal demokrat olduğunu keşfet-
ti ve SPD’ye geçti. 2000’li yıllarda bu iki 
RAF (Kızıl Ordu Fraksiyonu) aktörü SPD 
ile Yeşillerin koalisyon kabinesinde aktif 
görev aldılar. Joschka Fischer Dışişleri 
Bakanı, Otto Schily de İçişleri Bakanı. 
Joschka Fischer bugün Profesör Dr. ola-
rak ABD Princeton Üniversitesinde ders 
veriyor ve “turuncu devrimlerin” mimarı  

Yunanistan Genel Seçimleri...
“Sol”un Zaferi mi ?
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Yeşiller Hareketi kurucuları, Petra Kelly ile eski 
bir NATO generali olan Gerd Bastian olacaktı.

Joschka Fischer, 1985 eyalet seçi-
minde kot pantolanla yemin ediyor.

Otto Schily, RAF avukatı 1970’li yıllar.



George Soros ile ortak projeler gelişti-
riyor. İnsanın dilinin ucuna “ne Yeşiller-
miş bunlar” demek geliyor. (Kısa bir not 
düşelim; Gerçi, Devrimci Yol Hareketini 
tasfiye edenler arasında bulunan Taner 
Akçam da bu maceraya Alman Yeşilleri 
ile başlamıştı ve bugün o da ABD’de Min-
nesota Üniversitesinde Profesör olarak 
ders veriyor.  Demek ki burjuvazi, Alman-
ya, Yunanistan, Türkiye ayrımı yapmı-
yor.) Düşünün AB Emperyalizminin kal-
bi, ABD Emperyalizminin baş müttefiki 
F.Almanya’da iç ve dışişleri bakanlıkları 
bu kişilere teslim ediliyor. Demek ki bu 
kurgu baştan yapılmıştır. Değilse bu iki 
“aktörün” hele de “radikal devrimci” geç-
mişlerinden sonra bu derece hassas gö-
revlere getirilmeleri düşünülebilir miydi? 
Diğer ülkelerde de Yeşiller Hareketi ben-
zer şekillerde gelişti ve bugün en etkin 
olduğu Batı Avrupa ülkelerinde Kapitalist 
rejimin resmi bir bütünleyicisi oldu. Ay-
nen Sosyal Demokratlar gibi.

Son 25 yılın, çoğulcu, geniş, 
“Radikal Sol Partileri”

“Sol Parti” eğilimleri yine önce F. 
Almanya’da boy gösterdi. 1989 yılında 
F. Almanya, Demokratik Almanya’yı il-
tihak ederken en korktukları konu, De-
mokratik Almanya halkının işgale karşı 
devrimci bir ayaklanmaya kalkışması 
idi. Gerçi, Gorbaçov onlara gerekli temi-
natları vermişti ama, Marks ve Engels’in 
ülkesinin komünistlerinin ne yapacağı 
belli olmazdı. DAC’nın öncü politik ör-
gütü, Komünist Partisi, Alman Sosyalist 
Birlik Partisi-ASBP, iyi eğitilmiş kadro-
lardan oluşan yığınsal bir partiydi. Tek 
çözüm, bu partiyi yaşatarak ve reforme 
ederek yığınları kontrol altında tutmak 
idi. Bunu da yaptılar. Marksist-Leninist 
bir partiyi “çoğulcu, demokratik ve sos-
yalist” bir partiye dönüştürdüler. Bunu 
yaparken, ASBP içinde muhalefet potan-
siyeli taşıyan reformist nitelikli kadrolar 
ile Federal Almanya KP’si DKP’de 80’li 
yıllarda Gorbaçovcu “yenilenmeci” çizgi-
yi temsil eden, DKP’yi tasfiyenin eşiğine 
getiren kadrolara görev verdiler. ASBP 

adı değişti, PDS (Demokratik Sosyalizm  
Partisi) oldu, sonra zamanla evrilerek 
her evrilişte daha da sağa kayarak, “sol” 
sosyal demokrat bir parti çizgisinde “Sol 
Parti” adını aldı. Duvar yıkıldıktan sonra 
eski DAC topraklarında Sosyal Demok-
ratların esamesi okunmuyordu. Ama PDS 
eski DAC yeni Alman eyaletlerinde % 25 
ile % 60 arasında oy alıyordu. Bu taktik 
politika ile DAC yurttaşlarının “demok-
ratik sosyalizm özlemlerini” okşayarak 
DAC’de sınıf temelli komünist politikayı 
tasfiye ettiler ve bir devrimci ayaklanma-
yı engellediler.

Hatırlarsanız, Türkiye’de TKP’nin tas-
fiyesi de değişik evrelerden geçerek ÖDP 
adı altında, “tüm devrimci çevrelerin or-
tak, çoğulcu ve özgürlükçü sosyalist” par-
tisinde gerçekleşti. Haydar Kutlu ülkeye 
dönüş için uçağa binmeden yaptığı basın 
toplantısında “ülkeye güçlü legal bir Ko-
münist Parti kurmak için dönüyoruz” 
derken, Cezaevinden çıktıktan sonra  Nabi 
Yağcı olarak, “biz sol güçlerin en geniş 
birliğini sağlamaya katkıda bulunmak için 
ülkeye döndük” minvalinde açıklamalarda 
bulundu. ÖDP halen mevcutta “var” ama 
işçi sınıfının politik örgütlenmesi ve do-
layısıyla Türkiye’de sınıf hareketi son 25 
yılda hangi tabloyu yansıttı ve bu senaryo-
ların rolü neydi? Düşünmeye değmez mi?

Bugün; Yunanistan “Radikal 
Sol Koalisyonu” SYRİZA

Bugün SYRİZA’nın temelini oluştu-
ran SYNOSPİSMOS 2004 yılında ge-
nel seçimlere katılmak için, Yunanistan 
Komünist Partisi KKE’den ayrılan re-
formistler, Sosyalist (Sosyal Demokrat 
Parti) PASOK’dan ayrılan “sol” sosyal 
demokratlar, Yeşiller, Troçkistler ve farklı 
sol siyasi gruplar tarafından oluşturuldu. 
Seçim başarısızlığı üzerine dağılan yapı, 
2007 yılından itibaren yeni bir itki ile 
tekrar örgütlendi ve 2007 (%5,04), 2009 
(%4,6) ve 2012 (%16) seçimlerine katıldı. 
2012 yılındaki oy oranı ve Yunanistan’ın 
yaşadığı ekonomik krizi iyi değerlendi-

ren SYRİZA, özellikle Başkanı Alexis 
Tsipras’ın  çıkışları ile toplum içinde siv-
rilmeye başladı. Krizin ağırlığı karşısında 
bugünkü gücüne erişmek adına önce AB 
ve NATO’dan çıkılacağı, IMF ve benzer 
uluslararası emperyalist finans kuruluşla-
rına olan borcun ödenmeyeceği türünden 
istemleri seslendirdiler. Bunun yanında 
da, ekonomik kriz ve AB tarafından beli 
bükülen, yoksullaşan Yunan halklarına, 
sosyal devlet projesini içeren vaatlerde 
bulundular. 

Yunanistan geçmişte, denizcilik, gemi 
sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinin ege-
men olduğu, tarımın ve haycancılığın ülke 
ekonomisinde önemli yeri olan bir ülkey-
di. 1981’de AB’ye tam üyelik ile birlikte 
Yunanistan’da var olan sektörler ve tarım 
yıkıldı. Sadece turizm ve hizmet sektörü 
ayakta kaldı. Yunanistan, AB ve ulusla-
rarası emperyalist finans kuruluşlarının 
kredi, fon ve yatırımları ile son 35 yılını 
geçirdi dersek yanlış bilgi vermiş olmayız. 

SYRİZA, bütün bu olguları kulla-
narak %36 ile pazar günkü seçimlerden 
oy oranı en yüksek parti olarak çıktı. İlk 
açıklamasında “Ne AB’den çıkacağız, ne 
de onların kölesi olacağız” yönlü açıkla-
ması ile 360 derece dönüşün ilk işaretle-
rini verdi. Dakika 1 Gol 1! Ertesi sabah 
ise SYRİZA’nın seçim kampanyasında 
savunduğu görüşler ile uzaktan yakından 
alakası olmayan ülkenin işbirlikçi egemen 
burjuvazisinin partisi “Yeni Demokrasi 
Partisi” ‘nden ayrılan kimi milletvekille-
rinin kurduğu Bağımsız Yunan Partisi ile 
koalisyon anlaşması yaptı. Yeni Demok-
rasi Partisi büyük burjuvazinin partisidir. 
Bu adımdan sonra SYRİZA konusunda 
fazla söz sarfetmeye gerek olmasa gerek. 

SYRİZA, kapitalizmin sınırları çerçe-
vesinde birtakım reformları hedeflediği-
ni söyleyen, ancak son girdiği koalisyon 
ortağı ile onun da gerisine düşen sistem 
içi “sol” görünümlü, reformist bir burjuva 
partisidir. 

Yunanistan Komünist Partisi-KKE

 KKE, seçim akşamı SYRİZA ile her 
tür işbirliğini bir kez daha reddetmiş ve 
güven oylamasında da SYRİZA hüküme-
tine güven oyu vermeyeceğini açıklamış-
tır. KKE, bu seçimlerde oy oranını % 1 

oranında (60.000 seçmen) artırarak % 5,5 
ile ve 15 milletvekili ile parlamentoya 
girmiştir. KKE Genel Sekreteri Dimit-
ri Kutsumbas yoldaş, KKE’nin iktidarı 
yıkmayı hedeflediklerini ve bu yürüyüş-
lerinin güçlenerek süreceğini açıklamış-
tır. SYRİZA’nın sorunlar içinde bunalan 
Yunanistan halkını kandırarak hükümete 
geldiğini ve bunun çıkmaz bir yol olduğu-
nu vurgulamıştır. Bize göre SYRİZA’nın 
vaatlerini yerine getiremeyecek olması 
bir yandan ona oy veren yığınların bir ke-
siminde yılgınlık, umutsuzluk ve güven-
sizliği artıracaktır ama diğer yandan Yu-
nanistan Komünistleri, KKE önderliğinde 
bu süreçten güçlenerek çıkacaklardır ve 
oyların bir kısmı önümüzdeki seçimlerde 
KKE’ye yönelecektir. Kaldı ki, KKE sa-
dece parlamenter çalışmaya vurgu yapan 
bir parti değildir. KKE’nin koruduğu ve 
geliştirdiği oy oranları tesadüfi ve sürek-
li değişkenlik gösterecek oylar değildir. 
KKE oy oranını sınıf mücadeleleri içinde 
kazanan ve sınıf mücadelesi yükseldikçe 
gücü daha da artacak bir partidir.

SYRİZA-HDK/HDP Karşılaştırması

Eğer olmayacak bir karşılaştırma var-
sa o da budur. HDK sınıfsal mücadele 
geleneğinden gelen ve iktidarı devrimci 
yoldan kazanarak sosyalizm kuruculu-
ğunu hedefleyen güçleri kapsayan bir 
bileşimdir. HDK içinde bunun gerisinde 
siyasal amaçlar hedefleyen güçlerin ol-
ması HDK’nin temel niteliğini etkilemez. 
Bugün HDP’nin temsil ettiği Kürt siyase-
ti ise 30 yılı aşkın silahlı bir mücadelenin 
kazanımları temelinde parlamento dışı 
ve içinde mevzi kazanmış bir harekettir. 
HDP milletvekilleri 40.000 gerillanın 
mücadelesi sonucunda o sıralara oturma 
olanağını elde etmişlerdir. Bu kazanımlar 
can ile, kan ile sağlanmıştır. Kürt siyase-
ti de ayrılma hakkından yana tercih kul-
lanmıyor ise, Türkiye’de iktidar hedefli 
bir mücadele yürütüyor demektir. Kürt 
Özgürlük Hareketi ile Türkiye İşçi Sını-
fının Devrimci Güçlerini  HDK/HDP’de 
bir araya getiren nitelik budur. Selahattin 
Başkan’ın karizmasını ve siyasi yetenek-
lerini Yunanistan SYRİZA’sı ile karşılaş-
tırmak isteyen bunu tabii yapabilir, ancak 
bu belirleyici değildir. Kürt sorununun 
çözümü sınıfsal bir sorundur ve bu ne-
denle işçi sınıfının mücadelesi ile kopmaz 
bağları vardır. HDP içinde bireysel refor-
mist bileşenlerin olması HDK/HDP’nin 
temel niteliğini değiştirmez. Onun için 
HDK/HDP ile SYRİZA benzeşmesi ya-
ratma küçük burjuvalığından şiddetle ka-
çınmak lazımdır. Bunu bugün göremeyen 
arkadaşlarımız er geç SYRİZA gerçek 
yüzünü ortaya çıkardığı zaman buna ikna 
olacaklardır ama “görünen köy kılavuz 
istemez” derler. 
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Joschka Fischer Dışişleri bakanı oldu. 
Bugün Prof. Dr. olarak ABD Princeton 
Üniversitesinde ders veriyor.

Otto Schily, 90’lı yıllarda sosyal demok-
rat olduğunu keşfetti, İçişleri bakanı oldu.
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q Ayla BORAN

Toplumsal yaşamın belirleyicisi, 
maddi hayatın yeniden ve yeniden 
üretimidir. Yaşamsal gereksinimlerin 
dayanağı, her zaman artan oran ve 
miktarda maddi üretime bağlıdır. Bu 
değişmez yasa, insanların istemlerin-
den bağımsız “nesnel” bir durumdur. 
Üretici güçler, üretim araçları ve emek 
gücü, maddi yaşam ve insan soyunun 
üretimi arasındaki bağımlılık ilişkisini 
ortaya koyar. 

Burjuvazinin eşitlik ve özgürlük 
sınırları ancak sermayenin gereksi-
nimleri ile belirlenir. Bu yüzdendir ki 
binlerce yıldır aşağılanan kadın cinsi-
nin, eşitlik ve özgürlük arayışı serma-
ye için bir anlam taşımaz. Eşitsizlikler 
paradigması olan sermaye egemenli-
ğinde, feodaliteden miras kalan, ka-
dının “ev içi emeğine” el koymak ve 
artı-değer sömürüsünü mutlak olarak 
artırmak elbetteki egemenlerin işine 
gelir. Nasıl ki miras aldığı erkek ege-
menliğini özüne dokunmadan kendi 
egemenliğinin aracı haline getirdi ise 
çifte sömürü içine dahil edilen kadın-
lar da burjuva ikiyüzlülüğüne karşı 
yüzlerce yıldan bugüne mücadele et-
mektedirler.

Zaman içinde kadının fabrikaya 
kaydırılan emeği, alışılagelmiş “aile” 
yaşamını sarsarken, aynı emek, düşük 
ücretle kapitaliste köleliğe dönüşüp, 
paralel bir biçimde kadının ucuz eme-
ği, genel olarak işgücünün değerinin 
düşürülmesi yönünde kullanılmış, kul-
lanılmaktadır. Erkek ve kadın emeği 
düşmanca karşı karşıya getirilmiştir. 

Bugün içinde yaşadığımız kapita-
lizmin dayattığı sistem ve kültür, top-
lumlar hangi gelişim evresinde olur-
sa olsun, daima kadın ezilmişliğinin 
kültürü olmuştur. Kapitalizm, kadına 
ev içi köleliğini, analık görevini, er-
keğinin cinsel arzularını doyurması 
zorunluluğunu dayatırken, onun ev içi 
emeğine bedava el koyup, başlangıçta 
cinsel ayrımcılıkla onu üretimin dışın-
da tutmuştur.

Sanayi Devrimi ve makinelerin ge-
lişimi, kalifiye işçi ihtiyacını azaltma-
ya başlayıp, ucuz işgücü gereksinimi 
ön plana çıktıkça, sermaye, kadın ve 

çocukları “yedek emek ordusu” olarak 
fabrikalara çekmiş; kadının ev içi kö-
leliği bu kez kapitaliste kölelik ile bir-
leşmiştir. Üstüne bu adım, yüzsüzce 
kadının ekonomik özgürlüğü olarak 
ilan edilmiştir. 

Kapitalizm, özellikle de kriz dö-
nemlerinde, kolaylıkla kadın emeğin-
den vazgeçer ve öncelikle kadınları 
kapının önüne koyar. Onun emeğine 
ihtiyaç duyduklarında, kadınları “eko-
nomiye kazandırdıklarını” söyleyen-
ler kendileri değilmiş gibi, siyasal söz-
cüleri aracılığıyla, kriz dönemlerinde 
işsizlik oranlarının yükselmesinden 
utanmadan onları sorumlu tutarlar! 

Tüm tarihsel süreç ve bugüne ta-
şınan deneyim, kapitalizm koşulları 
ve bu koşullara yol arkadaşlığı ya-
pan işsizlik sorunu var olduğu sürece, 
üretken bir güç olarak kadının özgür-
leşmesinin, ekonomik bağımsızlığını 
kazanarak bu sınırlar içersinde bile öz-
gürleşmesinin olanaklarını vermez. Bu 
yüzden, “ekonomik özgürlük kapita-
list sistemde sahte bir reformdur.” Ka-
dının özgürlük arayışı, bir bütün ola-
rak kapitalizmin insana ve yaşama 

dayattığı eşitsizliklerden ve sınıf te-
melinden bağımsız değerlendirilemez.  

Sermayenin yeniden üretim süre-
cinde, emek gücünün yeniden üretimi 
ile kadın ezilmişliği iç içe geçer. Zo-
runlu -emekçinin kendi emek gücünü 
yenilemek için zorunlu- emeğin kar-
şılığında işçi bir ücret alır. İşgününün 
geri kalan zamanı artık-emek zama-
nıdır ve bu emeğin bedeli ödenmez. 
Ücret sistemi, karşılığı ödenmemiş 
emeği gizlediği içindir ki işçi, aldığı 
ücreti emeğinin karşılığıymış gibi gö-
rür. Ev emeği, kapitalist üretim süre-
cinin dışında ama fiili olarak zorunlu 
emeğin içindedir. Karşılığı ödenmedi-
ği için de gerçekte artı-emek kütlesine 
dahil olur.  Böylelikle, burjuvazi erkek 
egemenliğinden kendisine kalan miras 
hakkını kullanarak, tüm yükü kadının 
omuzlarında olan ev içi emeğe beda-
va el koyar.

Kapitalizm, kadının ev içi emeği 
ve çocuk bakımını toplumsallaştırma-
nın tüm maddi ve teknik koşullarını 
yaratabildiği halde, bunu gerçekleş-
tiremez. Kâr amaçlı birikim zihniyeti 
ve kurumlaşmalar oluşturmak yerine, 

kadının zaten ücretlendirilmeyen bu 
emeğini kamulaştırmanın külfetini, 
kendi yasaları gereği yüklenmesi de 
düşünülemez.

New York’lu 129 kadın dokuma 
işçisi, 12-14 saate uzayan mesai saat-
leri ve sömürüye karşı çıktılar. Onları 
ölüme götüren direnişleri bugün tüm 
dünya devrimcileri tarafından sahip 
çıkılan bir semboldür. Onca yıldır bir 
seremonidir, kadını mücadele içinde, 
sınıfsal konumu içinde halen can çe-
kiştiren...

Onlar “kadın” dı.

Benzer bir tarihten not düşmek is-
terim, bu topraklarda yaşanmış. Yıl 
1909... Refik  Halit Karay’ın ‘Hakk-ı 
Sükut (Sus Payı)’ romanına konu olan 
Bursa’nın İpek Kadınları’nın zorlu hi-
kayesinden bir not  düşelim önce :

“Üç dört kuruşa karşı on dört saat 
kaynar suların başında pis kokular, 
hasta nefesler emerek zehirlenen, ta-
zeliğinden, kızlığından, gözlerinin 
parıltısından her gün bir zerre kay-
bederek toprak olan vücutlar (...) bir 
gün kırmızı kurdelasının süslediği ipek 

Onlar Kadındı...
KADINLARIN SESİ

 

     Bursa’nın İpek Kadınları
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saçlar altında sevine sevine, neşeli, 
kuvvetli gelen yeniler, bir iki sene son-
ra güçsüz ayaklarını, nalçalı kundu-
ralarını taş kaldırımlar üstünde zorla 
sürükleyerek kulübelerine çekilirlerdi. 
Ağrıyan başlarını, yanan göğüslerini 
dinlendirmek için yalnız altı saat sü-
releri vardı; gülmek ve konuşmak için 
değil! Kim bilir ertesi sabah bu hasta, 
yorgun gözler ne kadar güç açılır, her 
kemiği ayrı sızlayan bu zavallı vücut-
lar, fabrikanın düdüğüne ne zorlukla 
uyardı? Kim bilir bu hastalıklı sabah-
lar ne kadar gözyaşları döktürürdü, bu 
halsiz vücutları sürüklemek ne zordu?”

 29 Ağustos 1910’da Sabah gazete-
si manşeti atar; “Bursa’da uzun süre-
den beri iş koşullarının düzeltilmesini 
bekleyen ipek işçileri greve gitti.”

... Ve sonunda Bursa’nın ipek ka-
dınları greve gider. İpek kadınlar üre-
timin karşısında erkekler kadar ücret 

alabilmek, sağlıksız iş koşullarının iyi-
leştirilmesi, ucuz emek olarak görülen 
bedenlerine sahip çıkmak için iş bırak-
ma eylemi, grev yaparlar. Bursa’nın 
ipek kadınları, Türkiye’nin ilk ka-
dın eylemini 3 Ağustos’ta, Bursa’da 
Kozahan’ın yanında bulunan Ulucami 
bahçesinde gerçekleştirirler.

 Nice coğrafyada kim bilir kaç ör-
nek vardır. New York’lu dokuma işçisi 
kadınlar ya da Bursa’nın ipek kadınla-
rı gibi...

Onlar kadındı.
Tarlada sapanda, güneşin altında, 

kışın ayazında üreten, hayatın, aşının, 
ekmeğinin yükünü sırtında taşıyanlar 
kimdi?

Onlar kadındı.
Dünden bugüne siyasal mücadele 

pratiği içinde ölüme yürüyen, ömrünü 
tutsak geçiren nicesi de öyle...

Onlar kadındı.

Sesi, çığlığı duyulmayan, her gün 
ölümle ve en yakınındakinden gördü-
ğü şiddetle karşı karşıya bırakılanlar 
da öyle...

Onlar kadındı.

İşgücü yedeği olarak emeği kat-
merli sömürülen, emekçileri var bu 
ülkenin...

Onlar da kadın.

Her ne ise, toplumsal yaşayış özne-
lerinden birini yüzyıllardır yok saymak 
burjuva düzene denk düşer. Sistemin 
kendini her yeniden üretimi kadının 
koşullarını olağan olarak değiştirme-
mektedir. Sahte reformlar burjuva dü-
zene iade edilecektir bir gün elbette...

Tüm emekçi kadın ve erkeklerin; 
baskı, sömürü ve sefalete karşı müca-
deleleri bir haktır. Bu hak, bir direnme 

hakkıdır. Bu hakkı düzen içiliğe hiza-
lama çabası ise bu söylemin arkasında 
duranlarca yürütülmektedir.

Bugünün sorunu, bu ülkenin başta 
proleterleri olmak üzere, tüm devrim-
ci, demokrat, sosyalist ve komünist-
lerine de görev ile içselleştirilmiş bir 
sorumluluk yüklemektedir. Bu aynı 
zamanda bir zorunluluktur da.

Omuz omuza yürünmeden aşılmaz, 
insanlığın kurtuluşuna giden yol... Ev-
de, sokakta, tarlada, fabrikada, okul-
da, üniversitede kadını mücadeleye 
çekmeden, yoldaşlığın cinsiyet üze-
rinden tarifini kaldırmadan, bugünden 
yarına mihenk taşı olacak dönüşüm-
leri beyinde, yürekte gerçeklemeden 
kurtuluş yok hiç birimize...

Biz kadınlar, tüm tarihimizle, mü-
cadele gücümüzle olmamız gereken 
yerdeyiz. Ya siz ?

KADINLARIN SESİ

Onbeşinci Yoldaş...
q İnci KARA

Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı denir sürekli. Yanlış 
değil. Ancak o 14 yoldaştan 
biri aynı zamanda Mustafa 
Suphi’nin hayat yoldaşı, ka-
rısıdır. Marya veya Meryem 
adıyla anılan yoldaş, yüksek 
iktisat okulunu bitirmiş, Sov-
yet komünisti bir yoldaştı. 
Mustafa Suphi, kendisiyle 
gazete basım hazırlıkları için 
gittiği Kırım’ın Kerç limanında 
tanışmıştı. Tanıştıran da yol-
daşıydı. Usullere göre anne-
sinden istendi ve evlendiler. 
Mustafa Suphi O’na Maruşka dermiş. Komintern ve 
Sovyet Partisi Marya’yı TKP’nin 1920 Bakü Kongre-
sinde oluşturduğu 11 kişilik Teknik Komitenin için-
de görevlendirdi. Daktilograf olarak görev yapacak-
tı. Marya, 28-29 Ocak 1921 gecesi Mustafa Suphi ve 
13 yoldaşı Karadeniz’in derin sularında boğulurken 
alıkondu. İki rivayet var. Birincisi, Trabzon Hapisha-
nesinde uzun yıllar çok ağır koşullarda yattı ve bu-
nun sonucunda akli dengesini yitirdi. İkincisi, başta 
katil, kayıkçılar kahyası Yahya olmak üzere, o çete-
nin elinde alıkonduğu ve tecavüze uğradığı sonra 
da Rize’de bir zengine satıldığı yönünde. Umarız, 
bu söylemlerin ikisi de yanlıştır ve Marya, Mustafa 
Suphi ve 13 yoldaşı ile birlikte Karadeniz’in derin, 
karanlık sularında “kalmıştır”.

Enternasyonalist bir devrimci olan Marya yolda-
şın anısını yaşatmak en başta Türkiyeli komünistle-
rin görevidir. Bu konunun bugüne dek gerekli dik-
kat ile ele aldığı söylenemez. Yeni kuşak TKP’lilerin 

kadın-erkek demeden ihmal edilen bu görevi yeri-
ne getirmesi çok önemlidir. Diğer yandan, Marya 
ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve bunu paylaş-

mak gerekiyor. Bu konuda 
Moskova’da sonuç alınabi-
leceği söyleniyor. Bu görev 
bizim kuşağa düştü. Bunu bir 
onur görevi olarak kabulle-
nip gereklerini yapacağız.

Geçmişimizi aydınlatma-
dan, gerekli dersleri çıkarma-
dan bugünü ve yarını kurma-
mız imkansızdır. Kadınların 
örgütlenmesi, kadınların sa-
vaşması bizim için erkeklerin 

örgütlenmesi ve savaşması kadar doğal olmalıdır. 
Ne yazık ki, bizler kadınların örgütlenmesini özel 
bir çalışmaymış gibi tarif ediyor ve savaşan kadın-
ları, olamayacak bir çalışmayı yapıyorlarmış gibi 
görüyoruz. Bunu artık aşmamız ve Rosa’ların, Mar-
ya’ların, Tanya’ların, Meryem’lerin, Sakine’lerin, 
Fidan’ların, Leyla’ların, Arin’lerin yürüyüşünü ken-
dimize olağan bir davranış olarak kabul ettirmemiz 
gerekiyor. Biz derken kadınları kastetmiyoruz, örgüt 
veya politik çevrenin tümünü tarif ediyoruz. 

Marya’nın boşuna ölmemiş olduğu gerçeğini 
kavramak ve Marya’nın yarım bıraktığı görevleri 
bugünden itibaren tamamlamak için hepimizi, ka-
dın-erkek demeden önemli görevler bekliyor. Bu 
yıl, Onbeşleri anarken, Marya’yı bir başka analım ve 
bu konuda kendimize, birbirimize söz verelim. Belki 
de Marya’yı, Mustafa Suphi yoldaşın Maruşkasını 
anmanın en güzel biçimi bu kararı vermiş olmaktır.

Politika gazetesi’ni 
İstanbul Beyoğlu ve Kadıköy Mephisto 
ve Beyoğlu Semerkant kitabevlerinde, 
Mecidiyeköy’de geçit altındaki gazete 

bayiinde bulabilirsiniz. 

Çevrelerinde tanıdık gazete bayii olan 
okurlarımız bizimle bağlantı kurarlarsa 

oralara da gazetemizi ulaştırabiliriz.
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q Sinan DERVİŞOĞLU

Bu ay, TKP’nin kurucusu Mustafa 
Suphi  ve 15 yoldaşının Karadeniz’de 
öldürülmesinin 95. yılını anıyoruz. Bu 
olayın tarihsel anlamına değinmeden 
önce olayları kısaca hatırlayalım.

10 Eylül 1920’de Baku’da Türkiye 
Komünist Partisi’nin kuruluş kong-
resinin ardından, Mustafa Suphi ve 
arkadaşları, Anadolu’da işgale karşı 
süren halk hareketine katılmak üzere 
Anadolu’ya geçmeye karar verirler. 
Ellerinde Ankara Hükümetinin baş-
kanı Mustafa Kemal’in resmi davet 
mektubu vardır. Geldiklerinden son-
ra, Erzurum’dan başlayarak yoldaki 
birçok şehir ve kasabada kendilerine 
karşı nümayişler yapılır ve saldırıda 
bulunulur. Bunun üzerine “halk ga-
leyana geliyor, Ankara’ya gidemez-
siniz” denilerek Rusya’ya geri gön-
derilmek üzere Trabzon’dan motora 
bindirilirler. Motor fazla açılmadan 
arkadan yetişen başka bir motordaki 
katiller, Suphi ve arkadaşlarını öldü-
rerek denize atarlar.

28-29 Ocak ve 15’ler, yıllardır Tür-
kiye Solunda sadece bir “devrim şe-
hitleri” anmasından ibaret kalmış, bu 
olayın tarihsel anlamı, boyutları, so-
nuçları asla yeterince cesur bir şekilde 
ve sonuna kadar irdelenmemiştir. Ya-
zımızın amacı da budur.

Cinayette Kemalist liderliğin 
sorumluluğunu inkar etmek, 
egemenlere biat etmektir

Önce buradan başlayalım. Bu ci-
nayet uzun yıllar anılmamış, anıldığı 
zaman da, “cinayeti Kazım Karabekir 
yaptı”, “gerici Erzurum valisi kışkırt-
tı”, “öldürenler İttihatçıydı” “15’leri 
burjuvazi öldürttü” gibi yuvarlak ve 
kof tespitlerle meselenin gerçek özü-
nün etrafından dolaşılmıştır. Cinayet, 
Mustafa Kemal’in bizzat bilgisi ve 
onayı ile gerçekleşmiştir. 1980’ler-
de Türkiye İş Bankası yayınlarından 
çıkan “Birinci Meclis Gizli Oturum 

Belgeleri”nde, M. Kemal’in konuş-
ması çok nettir: Mustafa Suphi ve 
komünistlerden “memleketin soysuz 
evlatları” diye nefretle bahseden M. 
Kemal, “onlardan kurtulmak için Ka-
zım (Karabekir) Paşa dahiyane bir 
plan yapmıştır. Öyle ki sorumluluk 
bizim üzerimizde görülmeyecektir. Ya-
kında bu planı göreceksiniz” demiş-
tir. TÜSTAV tarafından yayınlanan 
“Dönüş Belgeleri” adlı çalışmada, o 
dönemki tanıklıklar “halkın galeyana 
gelmesi” denilen kışkırtmaların aslın-

da (örneğin trajedinin son perdesinin 
oynandığı Trabzon’da) polis ve jan-
darma zoruyla halkın dışarı çıkartılıp 
komünistler aleyhine zorla bağırtıl-
ması ve saldırtılmasıdır. Erzurum’dan 
Trabzon’a kadar yapılan her şey An-
kara Hükümeti’ne bağlı kolluk kuv-
vetleri tarafından ve (olaylar hakkın-
da her gün Karabekir’le telgraflaşarak 
bilgi alan M.Kemal başta olmak üze-
re) Ankara Hükümeti’nin bilgisi dahi-
linde yapıldığını göstermektedir. Bu 
cinayetin ertesinde M.Kemal’in sola 
karşı giriştiği saldırı, yani Meclis’te 
grubu olan Türkiye Halk İştirakiyyun 
Fırkası’nın kapatılması, milletvekil-
lerinin askeri mahkemede yargılan-
maları, Kuvvayı Seyyare’nin dağıtıl-
ması, kısaca M. Kemal’in net olarak 

anti-komünist bir burjuva diktatör 
pozisyonuna gelmesi, ilk cinayetteki 
sorumluluğunu sadece pekiştiren de-
lillerdir.

Bu bilgiler ışığında senaryo açık-
tır: Karabekir, güzergah boyunca hal-
kı kışkırtarak, yardımına ihtiyaç duyu-
lan Sovyet hükümetine “Ne yapalım? 
Biz sizle iyiyiz, ama halk komünistleri 
istemiyor” şeklinde sorumluluktan 
kurtulmayı amaçlayan bir mesaj ver-
miştir. Daha sonra Trabzon’da silah-
ları elinden alınarak motora bindiri-

len 15’ler, kendilerine daha önceden 
garezi olan Enver Paşa yanlısı bir İt-
tihatçı fedai grubuna temizletilmiştir. 
Cinayeti işleyen Yahya Kahya’ya M. 
Kemal önce “hareket-i vatanperve-
ranenizden ötürü tebrik ederim” diye 
telgraf çekmiş; daha sonra onun mu-
hafızı Hakkı Tekçe, Yahya Kahya’yı 
vurmuştur. Komünist Parti önderliği 
yok edilmiş, failler ortadan kalkmış, 
olay da kapanmıştır.

Durum böyleyken kimi “solcu”-
ların ve “tarihçi”lerin “Atatürk’ün M. 
Suphi’leri öldürttüğüne dair kesin 
bir belge yok” diye mırıldanmalarını 
nasıl yorumlamalı? Rejimin kurucusu 
“Gazi Paşa” için gösterilen bu “bel-
ge tutkunluğu”, tüm siyasi cinayet-

lere gösterilse ne olur diye sormak 
gerekir. Kahramanmaraş katliamını 
Kontrgerilla’nın yaptırdığının, ya da 
1980 öncesi faili meçhul binlerce ci-
nayetin devlet içindeki faşist odak 
tarafından işlendiğinin de “belgesi 
yok”tur. Ama politik konjonktür ve 
cinayetlerin sonuçlarından yararla-
nanlar göz önüne alındığında, failler 
son derece “malum”dur. Tıpkı 15’le-
rin katlinin failinin M. Kemal başta 
olmak üzere Kemalist ekip olduğu 
gibi. Asgari bir Türkçe bilgisi olanlar 
için dahi, Gizli Oturum tutanaklarının 
ne anlama geldiği açık iken, bu resim 
karşısında 3 maymunu oynamanın 
yegane anlamı, TC’nin kutsalı olan 
“Atatürk”e dil uzatarak rejimin şim-
şeklerini üzerine çekme korkusudur. 
Başkaları için de, bu tavır, “komünist” 
gözüküp devlet içinden alınan dolaylı 
desteğin sürmesini sağlamaktır. Buna 
yan taraftaki yazıda değiniyoruz.

Cumhuriyet Projesi sorgu-
lanmadan 15’lere sahip çıkma-
nın anlamı yoktur

Bugün “AKP’ye karşı Cumhuri-
yet’in değerlerini savunalım” diyen, 
ya da “TKP geçmişte Cumhuriyet’e 
sosyal devlet yönünde katkılar yap-
tı” tespitinde bulunanların “15’leri 
Anma” toplantıları yaptığını görüyo-
ruz ve şaşırarak soruyoruz: 1923’de, 
harcında 15’lerin kanı kurumadan ku-
rulan Cumhuriyet’e sımsıkı sarılarak 
M. Suphi’leri anmanın anlamı nedir?

28 Ocak’ın yakın tarihimizdeki 
tüm siyasi cinayetlerden farkı, daha 
ortada bir Cumhuriyet, bir rejim yok-
ken, deyim yerindeyse daha “ana rah-
minde” işlenmiş bir cinayet olmasıdır. 
Her siyasi cinayet gibi bunu da somut 
bir amacı vardır; o da yeni, kurula-
cak olan rejimin egemenlerin istediği 
doğrultuda, komünistlerden gelecek 
her türlü etkiye ve katkıya kapalı bir 
biçimde kurulması ve gelişmesidir. 
Kavranması gereken ana gerçek bu-
dur. Daha iyi anlamak için o dönem 
ortada olan 2 toplumsal projeye, 

28 Kanunisani’nin 95. Yılı:
15’ler bize ne öğretiyor?
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M.Kemal’in ve M.Suphi’nin projele-
rine bir göz atmak yeterlidir:

• Mustafa Kemal, Müdafa-i Hukuk 
cemiyetlerinin yönetimindeki toprak 
ağaları ve tüccarları CHP’de toplaya-
rak onları devlet eliyle zenginleştiren 
bir yapı kurmuş, Mustafa Suphi ise, 
Kurtuluş Savaşı’nın gerçek kahrama-
nı olan emekçilerin, “Anadolu’nun 
mazlum amele ve rençperlerinin” yö-
netimde söz sahibi olması gerektiğini 
savunmuştur.

• M. Kemal, çarpıtılmış efsaneler 
üzerine kurulu, gerçeklikten uzak bir 
“Türk” kimliği yaratarak buna daya-
nan bir ulus-devlet kurmuş, M.Suphi 
ise halkların özgür kimlikleriyle bir-
likte yaşayacağı federatif bir sosyalist 
cumhuriyeti savunmuştur.

• M. Kemal, yeni kurulan Türki-
ye’nin tarihsel yerini (emperyalist-
kapitalist sistemi oluşturan) “Batı 
Medeniyeti” olduğunu savunmuş, bu 
doğrultuda halkın giyim kuşamından 
tarihsel kültür mirasına kadar her 
şeye insafsızca saldırmış ve geniş 
yığınların (bugün dahi süren) tepki-
sini kazanmıştır. Mustafa Suphi ise 
Türkiye’nin yerinin “mazlum Doğu 
Halkları” ve onların müttefiği muzaf-
fer Sovyet Cumhuriyeti olduğunu sa-
vunarak bambaşka bir tarihsel yörün-
geye işaret etmiştir.

Bu noktada, bir an için Mustafa 
Suphi’lerin Ankara’ya vararak mü-
cadeleye katıldıklarını varsayalım. 
O dönem Sovyetlere duyulan büyük 
sempati ve emekçilerin mücadelenin 
vurucu gücü olmasından dolayı sahip 
oldukları ağırlığı göz önüne alırsak, 
sosyalist bir devrim gerçekleşme-
se bile, Mecliste ve siyasette ağırlığı 
olan bir Komünist Partisi Türkiye’ye 
neler katardı?

• Emekçilerin sesi siyasette du-
yulur, işçi ve köylülerin insafsızca 
sömürüldüğü, sendika bile kurmanın 
poliste işkenceyle cezalandırıldığı o 
karanlık baskı yıllarını yaşamazdık.

• Ermeni meselesi dürüstçe tartışı-
lır, Kürtlerin “siz aslında Türksünüz” 
saçmalığıyla yok sayılması zorlaşır, 
90 yılda on binlerce insanın canını 
alan ve almaya devam eden Kürt tra-
jedisi yaşanmaz, ya da bu boyutlara 
varmazdı.

• AB kapılarında dilencilik yapan, 
NATO’ya yaltaklanan, ABD’ye uşak-
lık yapan yönetimler başa gelmez, en 
azından karşılarında emekçilere daya-
nan gerçek ve örgütlü bir yurtseverli-

ğin gücünü bulurlardı.

• Soldan, sosyalizmden habersiz 
bırakılmış milyonlara her türlü pespa-
yeliğin “siyasi alternatif” diye dayatıl-
dığı 90 yıllık bu “solsuz demokrasi” 
sahtekarlığı yaşanmaz, yerine sol ve 
komünist düşüncelerin meşru, saygın, 
ve herkesçe bilinir olduğu ve tüm si-
yasi akımların kendilerini buna göre 
ayarladığı daha anlamlı ve kaliteli bir 
siyasi yaşam ortaya çıkardı.

Kemalist önderliğin Komünist Par-
tiyi ve önderlerini 1920’de katlederek 
bizi mahrum bıraktığı, 90 yıldır kay-
bettiğimiz ve hala ulaşamadığımız de-
ğerler işte bunlardır. 15’lerin ölümü-
nün gerçek tarihsel anlamı da budur. 
Bu anlamı tüm yakıcılığı ile yürekle-
rinde ve beyinlerinde hissetmeyenler, 
değil M. Suphi’leri anmak, adlarını 
dahi ağızlarına almamalıdır.

Cumhuriyetin çerçevesi için-
de kalınarak yapılan solculuk 
komünist hareketi zayıflatmıştır 

TKP içinde Mustafa Suphi’ler 
uzun yıllar bu netlikle kavranmamış-
tır. Dr. Hikmet Kıvılcımlı, “Partide 
Konaklar ve Konuklar” adlı yazısında 
15’leri “gelip geçen bir deli rüzgar” 
olarak tanımlamış, onları sınıf temeli 
olmayan köksüz bir hareket olarak de-
ğerlendirmiştir. 1951 tevkifatı sonra-
sında Harbiye Cezaevindeki tartışma-
larda geleceğin Kemalist ve MDD’cisi  
Mihri Belli, 15’ler için “avantürist” 
(maceracı) deyimini kullanmıştır. 
TKP’nin 10 Eylül kuruluş kongresi-
ne katılmayan, dahası Anadolu’da-
ki özgürlük savaşına da katılmayıp 
İstanbul’da kalmayı tercih eden Şefik 
Hüsnü, daha sonra Akaretler kongre-
si ile TKP’nin yönetimine geçmiştir. 
Başlarda “ulusal kurtuluş hareketle-
rine burjuvazinin önderlik etmesinin 

normal, hatta iyi bir şey olduğunu” 
savunan Şefik Hüsnü, cumhuriyetin 
temel kabullerini sorgulamak yerine 
Kemalist ekip tarafından çizilen çer-
çeve içinde sınıf mücadelesini örgüt-
lemeyi temel almıştır. Bu yüzden de  
Kürt meselesi, ulusal kimlik, Batılı-
laşma, Müslüman kitlelerle diyalog 
gibi milyonları ilgilendiren konularda 
TKP’nin özgün ve bağımsız bir po-
litikası olmamış, yüzlerce partilinin 
yiğitçe ve fedakarca verdiği mücade-
leye rağmen siyasal başarı yakalana-
mamıştır. Burada SSCB’nin Kemalist 
Türkiye ile dostça geçinme politikası-
nın Komintern’e yansıması da etkili 
olmuş, belgelerde okuduğumuz kada-
rıyla Komintern, “kemalizme alttan 
baskı yaparak onu sola çekme” poli-
tikasını uzun süre TKP’ye önermiştir. 
Burada elbette “Komintern istedi, o 
yüzden böyle oldu” kolaycılığına da 
sapmamak gerekir. Komünist hare-
ketlerin tarihi, Komintern’den gelen 
kimi yanlış politikalara direnen, hatta 
onları yer yer reddederek ısrarla kendi 
çizgisini uygulayan ve zafere ulaşan 
hareketleri de (Çin, Vietnam, Yugos-
lavya) göstermektedir. Dolayısıyla 
sorun, yukardan gelen yanlış politi-
kaların ülke içinde de, parti yönetimi-
nin kafa yapısına denk düşerek aynen 
benimsenmesi şeklindeki bir “çifte 
hata”dır.

Cumhuriyet’in kuruluşundan 92 
yıl sonra, Kemalist cumhuriyet pa-
radigması, yani temel kabulleri te-
ker teker çatırdamaktadır. İlk darbe-
yi Kürt Özgürlük Hareketi vurmuş, 
(Türkler dahil) Anadolu halklarına bir 
deli gömleği gibi giydirilen kurgusal 
“Türk” kimliği sorgulanmaya başlan-
mıştır. İslami hareket, arkalarındaki 
emperyalist destek ne olursa olsun, 
Kemalist ordu ile olan kavgaların-
da meşruiyet kazanmak için (aslında 
komünistler tarafından yapılması ge-
reken) Cumhuriyet’in kuruluşundaki 
kirli dosyaları (Atatürk’ün muazzam 
şahsi servetini, Ermeni mallarının ve 
Vakıf arazilerinin devlet görevlilerin-
ce yağmalanmasını...) kamu oyuna 
iletmiştir. Devrimci hareket içinde de 
Kemalist kuyrukçuluk giderek teşhir 
ve tecrit olmaktadır. Bu altüst oluş 
içinde sahte çözümlere, yeni tuzakla-
ra düşmemek için gerekli ışığı, 95 yıl 
ötesinden bizlere 15’ler sunmaktadır: 
Batıcı burjuva ulus devlet, ya da siya-
sal İslam’ın karanlığına karşı Anado-
lu halklarının, Anadolu’nun mazlum 
amele ve rençberlerinin Sosyalist Fe-
deratif Cumhuriyeti!..
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Mustafa Suphi’ler 
hakkında yüz 
kızartan bir yazı

2001’de siyasal iktidardan gördüğü 
pek anlamlı bir “müsamaha” ile TKP adını 
alan SİP, uzun süre Kemalist, hatta orducu 
bir “sol” anlayışı (elbette devletten bir fis-
ke bile yemeden) savunmuştur. Bu parti-
nin politikalarının eleştirisine burada gir-
meyecek, sadece konumuz olan Mustafa 
Suphi’lerle ilgili bu partinin bir tespitine 
değineceğiz. Uzunca bir alıntı olacak; ama 
kemalist kafa yapısını yansıtması açısın-
dan buna değeceğini düşünüyoruz.

Bu partinin kurucularından Aydemir 
Güler, 2001’de “Gelenek” dergisinde ya-
yınlanan “Atatürk ve Sınıf” başlıklı yazısın-
da 1920’leri şöyle tahlil ediyor:

“Kurtuluş Savaşı büyük ölçüde (Musta-
fa Kemal’in) tekelci (tavrı) sayesinde kaza-
nılıyor. 1920–21 kavşağında Ankara “kur-
tuluşçu platform” üzerinde hegemonyasını 
tesis etmekle kalmıyor, reel ve potansiyel 
her türlü rakibini ortadan kaldırıyor. Müm-
künse fiziksel olarak... Bu başarıldığı ölçüde 
Türk ulusal kurtuluş hareketi, bütün dün-
yaya Anadolu’da bir devlet olarak varlığını 
sürdüreceğini kabul ettirmiş de oluyor. Em-
peryalizm Osmanlı ülkesin toptan sömür-
geleştirme ve vekaletini alma projesini tadil 
ederek, İmparatorluk topraklarında bir Tür-
kiye ülkesini kabul etmek zorunda kalıyor. 
Kuşkusuz siyaset tekelinin kurulamamış ol-
ması halinde emperyalizmin paylaşım pro-
jelerinde maksimum çıkar elde etme arayışı 
sürdürür, bu anlamda Sevr’in yol gösteri-
ciliğine sadık kalırdı. Oysa 1920-21 kavşa-
ğından sonra Anadolu’ya sürülmüş Yunan 
ordusu emperyalist ağabeyleri tarafından 
sahipsiz ve desteksiz bırakılıverdi.

Özetle Türk burjuva devriminin ve ulu-
sal kurtuluş savaşı önderliğinin “siyaset 
tekeli” ilkesinde mutlak anlamda gerçekçi 
ve politik bir anlam bulunmaktadır. Hare-
ket sapkınca siyasal baskı meraklısı olduğu 
için, ya da demokrasi düşmanlığını kutsal 
kitap saydığından değil, bir ulusal devlet 
kuruluşuna ulaşmanın tek yöntemi olarak 
siyaseti çok sokaklı karakterden uzaklaştır-
mayı ve kendi dar patikasında tekleştirmeyi 
seçmiştir.”

15’lerin katlinden bu anlamı çıkara-
bilen bir yazı Türkiye Solu tarihinde ilktir; 
dileriz ki son olur. “Bu cinayet kurtuluş sa-
vaşını kazanmak için gerekliydi” diyecek 
kadar kendine saygısını yitirmiş, 1920’le-
rin siyasi mücadelesinden çıkarabildiği 
yegane ders olarak M. Kemal’in “siyaset 
tekeli”ni, yani onun makyavelizmini, mek-
tupla çağırdığı birini öldürtme kurnazlı-
ğını görebilen ve bu “tekeli” neredeyse 
alkışlayan birinin KP adıyla bir örgüt ku-
rup komünizmden bahsetmesi, dünya işçi 
sınıfı önünde Türkiye için bir ayıptır. Bu 
ayıp aslında Türkiye’nin komünistlerine ve 
dürüst devrimcilerine aittir. Doğru bir ide-
olojik ve siyasi çalışma ile, bu ayıp en kısa 
zamanda aşılmalıdır.

Asgari bir Türkçe bilgi-
si olanlar için dahi, Giz-
li Oturum tutanakları-
nın ne anlama geldiği 
açık iken, bu resim kar-
şısında 3 maymunu oy-
namanın yegane anla-
mı, TC’nin kutsalı olan 
“Atatürk”e dil uzatarak 
rejimin şimşeklerini üze-
rine çekme korkusudur.  
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Bu ay ölüm yıldönümlerin 
andığımız Mustafa Suphi ve 
15’lerle ilgili 2 kitabı tanıtmak 
istiyoruz. Birincisi, 2004 yılında 
Yücel Demirel tarafından ha-
zırlanan ve TÜSTAV tarafından 
basılan “Dönüş Belgeleri” ki-
tabı. Diğeri ise geçtiğimiz sene 
genişletilmiş 3. baskısı yapılan 
Hamit Erdem’in hazırladığı 
“Mustafa Suphi” başlıklı kitap.

TÜSTAV’ın hazırladığı 2 cilt-
lik “Dönüş Belgeleri” tama-
miyle 1920-1921 arası yazılmış 
belgelerden oluşan bir referans 
kitabı. Kitap TKP Heyet-i Mer-
keziyesinin (Merkez Komitesi) 
17 Eylül 1920’deki birinci otu-
rumu ile başlıyor; Eylül 1921’de 
yayınlanmış örgüt raporları ile 
son buluyor. Muazzam bir bilgi 
dağarcığı olan bu kitapta, parti-
nin ilk çalışmaları, Rusya’daki ilk 
örgütlenmeler, teşkilat raporla-
rı, Anadolu’daki faaliyetler, Anadolu Ha-
reketine bakış, Komünist Enternasyonal 
ve Rus Komünist Partisi ile ilişkiler gibi 
alanlarda son derece zengin bilgiler var. 
Bu kitapta, son derece önemli sayısız 
detayın yanı sıra, şu belli başlı olgulara 
dikkat çekmek isteriz:

• Anadolu’da halk ve aydınlar ara-
sında Sovyetlere duyulan sevgi ve 
sosyalizm düşüncesinin sahip olduğu 
olağanüstü popülerlik. Bu konuda veri-
len bilgiler, sol düşüncenin Anadolu’da 
yeşermesi için son derece elverişli bir 
ortamın o dönemde varlığına işaret 
ediyor.

• TKP organizasyonu: Çok sayıda 
inançlı ve fedakar unsurun yanı sıra yurt 
dışında “sığınılacak güvenli bir liman” 
olarak TKP’ye gelen savaş esirlerine de 
dikkat çekiliyor. Ancak özellikle Türk 
Kızıl Alayı’nın cesareti ve savaşkanlığı, 
ve Anadolu’da kurulan örgütlere ilişkin 
ilginç bilgiler mevcut.

• Mustafa Kemal’in, M. Suphi’ye yol-
lanan telgraflardaki resmi nezaketinin 
yanı sıra, Anadolu’da bir Komünist Parti 
fikrine ta başından net bir şekilde karşı 
çıkması ve giderek sertleşen soğuk tav-
rı. Anadolu’dan gelen tanıklar, M.Suphi 
cinayetinden çok önceleri dahi sol eği-
limli ve komünist olarak bilinen kişilerin 
tutuklanıp işkence gördüğüne işaret 
ediyor ve Suphi’yi uyarıyor.

• Suphi ve MK’nın amacı o dönem 
bir müttefik olarak görülen M. Kemal’a 
karşı isyan etmek değil, Meclis içinde 
emekçilerin sesi olmak ve bağımsız-
lık mücadelesini emekçilerin sosyal 
ve siyasal kazanımlarıyla pekiştirmek. 
Suphi, Müdafa-i Hukuk cemiyetlerinin 
yönetimlerinde tümüyle toprak ağaları 
ve zenginlerin bulunduğuna işaret ede-
rek savaşın gerçek yükünü taşıyan işçi 
ve köylülerin siyasete ağırlıklarını koy-
madıkları takdirde işgalcileri kovmanın 
bir işe yaramayacağını belirtiyor. Bu da, 
yolunu çoktan çizmiş olan Ankara hü-

kümetinin mevcut kargaşa ve kaygan 
zeminde tahammül edemeyeceği bir  
güçlü bir ses, ve anlamlı bir alternatif 
olduğu için Suphi’lerin ölüm fermanı 
imzalanıyor.

Hamit Erdem’in kitabı ise esas ola-
rak bir Mustafa Suphi biyografisi ve 
şimdiye kadar bu alanda çıkarılmış en 
derli toplu çalışma. Kitap, M. Suphi’nin 
Osmanlı dönemindeki ilk siyasi faa-
liyetleriyle başlıyor, ve fikir yapısının 
evrimini olayların zinciri içinde bizlere 
aktarıyor. Devrim ve İç Savaş esnasında 
Sovyet Müslümanları arasında yaptığı 
ve devrimin zaferine katkı yapan çalış-
malara değinildikten sonra Rusya’daki 
ilk Müslüman komünist teşkilatlarının 
ve Türk komünist gruplarının kurul-
masındaki aktif rolü aktarılıyor. Kitap 
boyunca M. Suphi’den bugün için de 
oldukça anlamlı olan alıntılara rastlıyo-
ruz. Özellikle Ermeni meselesinde şunu 
söylemektedir M. Suphi: “...Ermenilere 
Anadolu’nun yarısını vaat edip Türk ve Er-

meni milletleri arasında katliam-
lar ve yağma ateşleri yakıp daha 
sonra da tutuşturdukları bu ateşi 
söndürmek için Küçük Asya’nın 
işlerine karışmak... Anadolu’yu 
ne Türklere, ne Kürtlere, ne de 
Ermenilere değil, ancak kendile-
rine almak... İşte emperyalistlerin 
maksatları. ...Türk emperyalistleri 
ile Ermeni burjuvazyasının bu 
iki halkın mahvına yürüyen ha-
reketlerini takip ve bu hususta 
dünyayı aydınlatmak Türk ko-
münistlerine düştü.” Kitap, cina-
yete giden süreçteki bütün ge-
lişmeleri yukarda değindiğimiz 
“Dönüş Belgeleri” dahil bir çok 
farklı kaynaktan aktarmakta ve 
cinayetin arkasındaki “malum 
fail” olan Ankara hükümetine 
işaret etmektedir. 

Yücel Demirel ve Hamit Er-
dem’e bu iki değerli eseri bizle-

re kazandırdıkları için teşekkür ediyor, 
her iki eseri de tüm ilerici kamuoyuna 
okunması gereken birer kaynak olarak 
tavsiye ediyoruz. Yazımızı, 90 yıl bo-
yunca halkımızın ve ilericilerin çektik-
lerini daha o günden haber veren M. 
Suphi’nin şu sözleriyle bitirelim:

“Şimdi bağımsızlık ve cumhuriyet reji-
mi için mücadele eden Anadolu halkı, bu 
harbin sonunda yine eski günahkar des-
pot ağa ve paşalardan hükümetler mey-
dana geldiğini ve kendilerinin gene eskisi 
gibi dışardan gelmiş bir misafir halinde 
kenarda kaldıklarını görseler memnun 
olurlar mı? Elbette değil! ...Ey Türkiye’nin 
mazlum işçi ve köylüleri!..  Avrupa ve Tür-
kiye’deki bütün sermayedarlar, zenginler, 
paşalar, ağalar, papaz ve mutaassıp mol-
lalar Türkiye’de hükmettikçe sermaye ve 
para esirliği ortadan kalkmaz ve işçi köy-
lü halk kendi devlet ve hakimiyetine nail 
olamaz.” 

Mustafa Suphi ve 15’lere ilişkin 2 kitap


